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Förord
Huvudtiteln Lugnare arbete på väg är kanske en aning tvetydig och inte helt tydlig. Arbete-på-väg är hur
som helst en vanlig term som ofta används inom ämnet vägarbetsplatser; termen var bland annat namnet på
Vägverkets sedan länge kravsatta utbildning för entreprenörer och namnet på rad projekt på temat. För det
här arbetet fungerar ”på-väg” även i betydelsen ”nyheter, saker på gång”. Arbetet är en internationell
utblick för säkrare vägarbeten med inriktning mot nya metoder för trafiksäkra hastigheter.
Så till ordet lugnare. Internationellt används ofta termen ”traffic calming” för något som verkar lugnande
på trafikrytmen. I Sverige är motsvarande term inte lika vanlig, men direktöversatt blir det alltså
”trafiklugnande”. Som det här arbetet beskriver finns den besläktade termen ”traffic controlling” som
ibland används för samma sak som traffic calming men som ibland – och här – betyder något som helt
kontrollerar och bestämmer hastigheten hos passerande fordon. Ett av resultaten i det här arbetet är att
utvecklingen av nya metoder inom området ”traffic controlling” inte är särskilt omfattande, men att en rad
metodtyper för ”traffic calming” introduceras i Europa – och sålunda: Lugnare är arbete på väg!
Under senare år har jag deltagit i ett av få svenska projekt
med inriktning mot teknikutveckling för att förbättra
situationen – Projekt Säkrare Vägarbetsplatser. I projektet
har vi bland annat jämfört hastighetssänkande åtgärder på
fast arbetsplats och kommit fram till att flera enkla
åtgärder ger en hastighetssänkande effekt. Framför allt
passerar färre fordon med extremt hög hastighet. Vidare
har vi visat att kompletterande skyltning om
rekommenderad hastighet vid rörliga arbeten, på
vägbredder över 10 meter, kan minska medianhastigheten
och andelen fordon som kör särskilt snabbt. I det tredje
projektet har vi tittat på trafiksäkerhetsåtgärder vid
reparationsarbeten på 2+1-vägar.
Under projektets gång har det blivit allt mer tydligt att det
finns en rad internationella erfarenheter för Sverige och
Norden att ta till sig av. Under ett års tid (fram för allt år
2006) har jag bott i Frankrike vilket gav mig en chans att
besöka såväl vägarbetsplatser på kontinenten som andra
länders vägmyndigheter och internationella organisationer.
Jag tackar Nordiska Vägtekniska Förbundet som givit mig
ekonomisk möjlighet att genomföra Lugnare arbete på ”Respektera trafikregler - och liv”.
väg. Jag riktar också ett tack alla de som fungerat som (Ungefärlig översättning). Dijon,
kontaktpersoner och som hjälpt till att få fram information Frankrike, januari 2007. FOTO:
FREDRIK FRIBERG.
från respektive land: Jan-Erik Elg, Tomas Fredlund och
Ola Pettersson (alla Sverige), Lárus Ágústsson (Danmark),
Paul Goward (Storbritannien), Bernhard Lautner (Österrike), Joanna Leotte, (Portugal/PRI), Pavel Tučka
(Tjeckien), Armand Rouffaert (Belgien) och Eddy Westdijk (Nederländerna). Ett tack till följande personer
som har hjälpt till med kontakter och/eller frågor om regelverk etc.: Kenneth Kjemtrup och Mads HolmPetersen (Danmark), Pasi Patrikainen (NVF/PIARC och Finland), James E. Bryden (USA) och Tuomas
Österman (Finland). Jag tackar följande personer för korrektur och synpunkter på utkast: Jan-Erik Elg, BoTage Andersson, Johan Granlund, Hans-Olov Johansson, Jan Salkert och Mona Persson. Min chef Fredrick
Lekarp förtjänar ett omnämnande för stöttning och eftersom han var den som tipsade mig om NVFstipendiet, liksom Åke Johansson ”för allt”.
Fredrik Friberg, Dijon den 20 januari 2007
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Sammanfattning
Att arbeta på och invid vägen är ett utsatt arbete och vägarbeten anses vara särskilt utsatta för olyckor.
Många vägarbetare upplever oro och otrygghet på jobbet. Ett problem som framhävs särskilt – både enligt
analyser av olycksstatistik och av arbetarna själva – är för höga hastigheter hos trafikanter.
Syften med Lugnare arbete på väg har varit att kartlägga tekniska, trafiksäkerhetshöjande lösningar vid
vägarbetsplatser inom några europeiska länder och eventuellt jämföra utförda utvärderingar. Målet har
varit att undersöka skillnader och likheter samt att föra fram goda exempel. Inriktningen har delvis varit
mot hastighetskontrollerande åtgärder. För att kunna utvärdera metoderna och deras möjligheter krävs
också analyser av olycksdata vid vägarbetsplatser i olika länder. Alltså har en del av arbetet behandlat
hantering av olycksdata för vägarbetsplatser. Arbetsmiljörelaterade olyckor vid vägarbetsplatser som inte
har med omgivande trafik att göra ligger utanför Lugnare arbete på väg.
Lugnare arbete på väg har genomförts under perioden april 2006-februari 2007 och består av en
sammanställning av ny teknik för vägarbetsplatser internationellt och en analys av ett frågeformulär som
skickats ut till ett tiotal olika europeiska länder. Frågeformuläret innehåller ett tiotal frågor dels om
olycksdata, dels om ny teknik. I undersökningen svarade/deltog följande länder: Belgien, Danmark,
Nederländerna, Portugal, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Österrike. I litteraturundersökningen ingår
även andra europeiska länder och länder utanför Europa.
Resultaten visar att länder i Europa har olika arbetssätt när det gäller olycksdata för trafikolyckor vid
arbetsplatser. Det finns betydande skillnader i andelen trafikolyckor vid arbetsplatser av det totala antalet
olyckor för respektive land. Skillnaden kan åtminstone till viss del förklaras av de olika arbetssätten. Det
går med andra ord inte att på ett enkelt sätt analysera data – jämföra, slå samman och djupanalysera farliga
arbeten – angående trafikolyckor vid vägarbetsplatser internationellt i Europa.
Resultaten visar vidare att användningen av trafikkontrollerande och trafiklugnande åtgärder är relativt
likartad i de studerade länderna. Teknikutvecklingen sker framför allt för trafiklugnande utrustning och
vissa länder har gjort stora satsningar på skyltar med variabla meddelanden (VMS) som delar i större
transportinformationssystem (ITS). Vetenskapliga utvärderingar av nya metoder publiceras framför allt av
statliga administrationer och institut i USA.
Flera undersökningar från andra länder visar att man med relativt enkla och billiga medel kan informera
och lugna trafiken förbi våra arbetsplatser. Det finns exempel på regelstyrd användning av utrustning som
knappast används i Sverige.
Inför framtiden föreslås en harmonisering av insamling av olycksdata från vägarbetsplatser i olika
europeiska länder. För svenska förhållanden och för analys av trafikolyckor vid vägarbetsplatser skulle det
vara särskilt angeläget med ett samarbete med länder i Nordvästeuropa.
Vidare föreslås undersökning av farliga arbetsmoment som kan leda till trafikolyckor vid vägarbetsplatser,
förslagsvis i några länder i Nordvästeuropa. Idag satsas mycket pengar på införande av nya tekniska
metoder, utan att vi riktigt vet när och för vilka arbeten metoderna ger effekt.
Det vore önskvärt med ett internationellt samarbete för utvärdering av ny teknik. Denna studie har visat att
det finns stora och omotiverade skillnader i användning av tekniska lösningar vid vägarbetsplatser.
Ett internationellt samarbete vore också önskvärt för introduktion av VMS och ITS för vägarbetsplatser,
framför allt för myndigheter och lagstiftare. För Sveriges del skulle det vara intressant att utvärdera och
eventuellt införa sekvenserad belysning i större skala.
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Abstract - Calmer Works on Roads
Working on and alongside roads is hazardous, and roadwork sites are considered to be particularly exposed
to accidents. Many road workers feel insecure and uneasy on the job. High speeds past worksites is one
problem that is mentioned in particular, both in connection with analyses of accident statistics and by road
workers themselves.
The aim of Calmer Works on Roads was to survey different technical methods used to improve safety at
roadwork sites in a few European countries, and possibly compare any evaluations. The objective was to
study similarities and differences as well as highlight good examples. Focus was directed in part at speed
control measures. Being able to evaluate the methods and their advantages also requires an analysis of
accident data from roadwork sites in different countries. In other words, part of the work involved handling
accident data for roadwork sites. Working environment accidents at these sites unrelated to traffic lie
outside the scope of Calmer Works on Roads.
The work behind Calmer Works on Roads was carried out between April 2006 and February 2007. The
report comprises a compilation of new technology at roadwork sites used internationally as well as an
analysis of a questionnaire that was sent to about ten different European countries. This contained some ten
questions concerning accident data and new technology. The following countries replied to the
questionnaire: Belgium, Denmark, the Netherlands, Portugal, Great Britain, Sweden, Czechoslovakia and
Austria. A literature study also included other European and non-European countries.
It was found that European countries have different ways of handling data for traffic accidents at roadwork
sites. There are significant differences between the countries as concerns the percentage of such accidents
of the total number of accidents. This can be explained to some extent by the different working methods
used. In other words, it was not easy to analyse the data, i.e. compare, combine, conduct in-depth studies of
dangerous works, etc for traffic accidents at roadwork sites in Europe. The findings also showed that the
use of traffic control and traffic calming measures is quite similar in the countries studied. Technology is
being developed first and foremost in connection with traffic calming equipment, and some countries have
made large investments in variable message signs (VMS) as part of major Intelligent Transport Systems
(ITS). Scientific evaluations of new methods are published primarily by national administrations and
institutes in the USA.
Several studies in other countries have shown that it is possible to inform drivers and calm traffic speeds
past roadwork sites through relatively simple and inexpensive means. There are examples of equipment the
use of which is governed by legal regulations that scarcely exist in Sweden.
It is recommended that the collection of accident data for roadwork sites in different European countries be
more compatible in the future. From a Swedish perspective, and for an analysis of traffic accidents at road
work sites, cooperation with other countries in north-western Europe is considered especially important.
Further, it is proposed that a study be made of various dangerous tasks that can result in traffic accidents at
roadwork sites, preferably in a few north-western European countries. A large sum of money is currently
being invested in new technical methods without knowing either when these are effective or for what kind
of works.
International collaboration to evaluate new technology would be desirable. This study has shown that there
are major, unmotivated differences in the methods used at roadwork sites.
International cooperation would also be desirable in connection with the introduction of VMS and ITS at
roadwork sites, especially for public authorities and legislators. For Sweden it could be of interest to
evaluate and possibly introduce sequential lighting on a larger scale.
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Inledning
Dödsfall och personskador genom vägtrafikolyckor utgör ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige, i
Europa och i världen. I Sverige dödas varje år omkring 450 personer och tusentals skadas så svårt att de får
bestående men till följd av olyckor på gator och vägar. Riksdagens beslut om Nollvisionen innebär att den
långsiktiga ambitionen för trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det första av
tre identifierade problemområdena för Nollvisionen är förbättrad hastighetsanpassning.
Hastighetsanpassningen gäller inte minst förbi våra vägarbetsplatser. Under de senaste åren har ett flertal
allvarliga olyckor inträffat i samband med vägarbete i Sverige.
Idag finns ett stort antal människor som upplever otrygghet och rädsla på sin vägarbetsplats. I flera svenska
undersökningar som bygger på en enkätanalys för vägarbetare redovisas en oro och otrygghet på jobbet,
och att oron har sitt ursprung i trafikrelaterade faktorer, framför allt hastigheten hos passerande trafik,
snarare än i andra arbetsrelaterade faktorer (VTI, 2001; SEKO 2000; 2003). Flera internationella studier av
olycksdata har visat att överskridande av hastighetsbegränsning har varit en viktig orsak bakom en stor
andel av alla olyckor vid vägarbetsplatser (Kuroda & Inoue, 1996). Samtidigt visar andra studier att
vägsträckor med vägarbeten är mer utsatta för olyckor än vägsträckor utan vägarbeten (Demirel &
Akgüngör, 2006), en ökad risk som vissa menar är onödig. Arbetarnas oro är med andra ord befogad.
År 2007 har av Vägverket beslutats vara ett särskilt trafiksäkerhetsår, och året innehåller en mängd
aktiviteter med särskild uppmärksamhet mot hastighetsfrågor, bland annat vid vägarbeten. Arbetsmiljön
kring våra arbetsplatser har vid flera tillfällen av branschen framhävts som ett särskilt viktigt
förbättringsområde.
Vägarbetsområden ger trafiksituationer som är oväntade och ovanliga för många förare. Ofta kan
inkonsekventa och ibland olämpliga trafikanordningsplaner vara en källa för att förbrylla, vilket gör att
trafikanter gör misstag. Skyltning och tekniska lösningar kan ofta vara internationella frågor, eftersom den
gränsöverskridande trafiken i Europa ökar, vilket leder till problem med verbala meddelanden och olika
trafikregler. Majoriteten bilförare passerar vägarbeten i för hög hastighet för omständigheten - och
vanligtvis långt över gällande hastighetsgräns (Arrows, 1998). Detta är något som inte uppmärksammas
förrän en kraftig förändring (till exempel en korsning) vilket är något som leder till ett ”abrupt” beteende.
Samtidigt anser sig många förare att de är tillräckligt försiktiga, att de väljer rätt hastighet och att de tar rätt
beslut (VTI, 2001; Arrows 1998).
Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet antydde olycksdata från Sverige att olyckor vid
vägarbetsplatser tycktes öka i omfattning (olycksdata från Region Väst) samtidigt som olyckor generellt
tycktes minska. Rapporter under början av 2000-talet pekade på att arbetares oro ökade. Även om
omfattande hastighetsuppföljningar från vägarbetets saknades (och fortfarande saknas) menade man att den
ökade oron kunde korreleras med en allt hetsigare trafikrytm.
Den tekniska utvecklingen inom bygg- och anläggningsbranschen anses vara begränsad i Sverige. Ofta
framförs teknikutveckling inom entreprenadbranschen, som till stor del ansvarar för vägarbetsplatser, som
särskilt eftersatt. Samtidigt framförs ofta att olika tekniska lösningar skulle kunna undvika eller begränsa
olyckor vid vägarbetsplatser.
Internationellt sett refererar många nationella studier om trafiksäkerhet vid vägarbetsplatser endast till
tidigare studier nationellt. Vidare används utvecklingsprojekt ofta som arbetsmaterial och ”praktisk
erfarenhet” – och publiceras aldrig vetenskapligt. Detta gäller inte minst analyser av olycksdata och
uppföljningar av införande av ny trafiksäkerhetshöjande teknik, exempelvis situationsanpassade
informationssystem och skyltning. Få översiktliga beskrivningar finns angående vägarbetsplatser,
trafikanthastighet och trafiksäkerhet. Ett par omfattande och bra texter beskriver trafiksäkerhetsarbetet i
stort vid vägarbetsplatser men dessa saknar ofta referenser till presenterade fakta (Arrows, 1998;
Department for Transport/Highways Agency et al., 2006). Sammanfattningsvis förekommer endast ett
begränsat utbyte av erfarenhet mellan de europeiska länderna.
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Syftet med arbetet – kallat Lugnare arbete på väg – är att kartlägga och jämföra tekniska,
trafiksäkerhetshöjande lösningar vid vägarbetsplatser inom några europeiska länder. Målsättningen är att
undersöka skillnader och likheter mellan länderna samt att föra fram goda exempel. Arbetet inriktas delvis
mot hasighetskontrollerande åtgärder. För att kunna utvärdera metoderna och deras möjligheter krävs
också analyser av olycksdata vid vägarbetsplatser i olika länder. Därför behandlar en del av arbetet
hantering av olycksdata för vägarbetsplatser. Arbetsmiljörelaterade olyckor vid vägarbetsplatser som inte
har med omgivande trafik att göra ligger utanför arbetet.

Bakgrund
Regelverk
Samtliga europeiska länder har samma princip för krav och rekommendationer gällande vägarbeten. Precis
som i Sverige finns tvingande dokument i form av interna föreskrifter, inriktningsdokument, beslut osv.
För vägarbeten i Sverige gäller framför allt Vägverkets 2003:1 "Regler för säkerhet vid vägarbete och
transporter", med bilaga, aktuella nyhetsblad och PM 1996:9 Ändring i föreskriften (1995:4) om Arbete på
väg och 1995:4 Arbete på väg samt Vägverkets föreskrifter (1990-2) om utmärkning av
beläggningsarbeten.
Mer övergripande finns Arbetsmiljöverkets författningssamling Systematiskt arbetsmiljöarbete,
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2001:1), Arbetsmiljölagen (1977:1160), och
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166).
Utöver dessa finns i varje land en rad stödjande dokument för exempelvis upphandling av vägarbeten med
tillhörande trafiksäkerhetstexter som vid avtal skrivs in som krav. I Sverige finns metodbeskrivningar och
tekniska beskrivningar osv. Som exempel kan nämnas Utmärkning vid vägarbete, Avgiftstabell V2 00-0228, Bedömning av utmärkning vid vägarbete. Mall A-M V3 2000-02-28, Blankett för trafikanordningsplan
vid vägarbeten (samtliga regioner), Arbete på väg: handbok för vägarbetare på vägar där Vägverket är
väghållare Publikation 1995:076.
De stödjande dokumenten söker till varierande grad sitt stöd i nationella och internationella lagar och
konventioner, medan endast ett begränsat internationellt samarbete finns för att harmonisera de stödjande
dokumenten. Utöver de stödjande dokumenten finns en rad kunskapsdokument med inriktning mot
vägarbetsplatser. Dessa är till största delen nationella med få internationella referenser. I Sverige ges
kunskapsdokument ut av Vägverket, men också av övriga myndigheter.
Principer för trafiksäkerhet i ett vägarbete
Ett EU- finansierat projekt för att framföra rekommendationer om trafiksäkerhet vid vägarbetsplatser
presenteras i ”ARROWS Advanced Research on Road Work Zone Safety Standards in Europé Contract No.
RO-96-SC.401” (Arrows, 1998). Projektet genomfördes under mitten och slutet av 90-talet. I slutrapporten
presenteras ett antal förslag uppdelat efter 1) Planering, 2) Design, 3) Installation, 4) Genomförande 5)
Avslutning av arbete. Samma uppdelning beskrivs i den brittiska Road Safety Manual (Department for
Transport/Highways Agency et al., 2006). I följande stycken följer en sammanfattning av
rekommendationer i de båda publikationerna. Förslag med koppling till ny teknik är fetstilade och egna
kommentarer kursiverade. (Naturligtvis är användning av säkerhetsåtgärder beroende av lokala
förutsättningar).
Planering: Under planeringsfasen genomförs viktiga beslut om vägarbetsplatser, och i ett vidare perspektiv
ingår även beslut om hur en väg skall underhållas och konstrueras. När beslut tagits om tidpunkt,
arbetsform och typ av vägarbete, skall en balans ha uppnåtts mellan å ena sidan säkerhet för
trafikanter/vägarbetare och å andra sidan framkomlighet, ekonomiskt effektiva arbetssätt, miljöpåverkan
och andra faktorer. Ett arbetes utrymme i storlek, tid och kostnad måste minimeras så mycket som möjligt
– samtidigt som säkerhet, miljö och andra kvalitetsmått skall uppnås. Här kan olyckstatistik och analyser
av farliga arbeten i landet vara ett viktigt beslutsunderlag, liksom i nästa skede; därav inriktningen på
Lugnare arbete på väg. Säkerhetsuppskattningar är nödvändiga även för vägarbeten under mycket kort
tidsperiod eller som utförs på den allra yttersta kanten av vägen. Potentiella risker skall värderas.
Förekomsten av vägarbeten skall redovisas till samtliga parter som berörs (direkt eller indirekt),
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exempelvis polismyndighet, räddningsverk, trafikinformationscentraler, och myndigheter som är ansvariga
för vägar i närheten. Vägarbeten skall kombineras eller koordineras så långt som möjligt. I bebyggda
områden skall särskild uppmärksamhet göras för cyklister, gående, handikappade och offentliga
transporter. På planeringsnivå skall trafiksäkerhetsförslag diskuteras med kollegor och andra involverade
personer. Vägarbetsområdets längd skall vara realistisk och rättvisande, särskilt när överledningsproblem
uppstår. Planeraren skall försöka visualisera säkerhetsuppskattningar från trafikantens synvinkel, särskilt
för äldre förare och andra sårbara förare. Många anser att mycket av trafiksäkerhetsarbetet avgörs i
planeringsfasen och att tidiga beslut har stor betydelse för trafiksäkerheten även vid vägarbeten.
Design: Designfasen skulle kunna ses som särskilt komplicerad eftersom den, åtminstone i Sverige, ofta
delas mellan beställare och utförare. Inför arbetet med att designa arbetsplatsen undersöks en rad uppgifter
som är av betydelse – som vägens utseende, trafikvolymer, olycksdata på platsen, alternativa vägar och
eventuellt befintliga trafikkontrollanordningar. Om möjligt skall nationella databaser konsulteras.
Dessutom skall information om möjliga metoder för åtgärder sammanställas. Lokala kvalitets- och
miljökrav skall åter finnas med som beslutsunderlag. En projektplan och trafikanordningsplan upprättas då
man redovisar typ av vägarbetsplats, trafiksäkerhetsåtgärder och organisation (som in- och utfarter,
nödlägesberedskap inklusive åtgärder som vidtas vid eventuell olycka samt beskrivning hur uppföljning
och trafiksäkerhetsarbete skall genomföras). Projektplan och trafikanordningsplan skall, oavsett land, som
regel kontrolleras och eventuellt justeras före godkännande.

Uppföljning

Planering

Design

Nationella
databaser
Vägens utseende
Olycksdata
Farliga arbeten

Installation

Informera om
organisation om
Säkerhetsaspekter
Nödlägesberedskap

Utförande

Avslutning

Skydd av arbetsplats,
exempelvis
hastighetspåverkande
åtgärder

Figur 1. Teknikutveckling av trafiksäkerhet för vägarbetsplatser i de olika delprocesserna kring ett
vägarbete. Vanlig indelning arbetsprocessen i fem faser enligt exempelvis Arrows (1998) och Department
for Transport/Highways Agency et al. (2006): 1) Planering, 2) Design, 3) Installation, 4) Genomförande 5)
Avslutning av arbete. Uppföljning har lagts till som ett extra ordinare arbetsmoment och pilarna från
Uppföljning symboliserar erfarenhetsåterföring liksom spridning av kunskap till helt andra projekt.

Design skall vara förutseende när det gäller fysiska åtgärder för att reducera hastigheten. Exempel på
sådana lösningar kan vara chikaner, avsmalning och visuell avsmalning. Dessa åtgärder skall göras en
bra bit före det verkliga vägarbetsområdet. Noggrann uppmärksamhet till trafikingenjörsproblem,
exempelvis bra planering av information och skyltning kan motverka köbildning och minska risk för
olyckor.
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Temporär och permanent trafikkontrollutrustning skall inte stå i konflikt med varandra. Permanenta skyltar
som kan leda till missförstånd skall identifieras så att de kan övertäckas under tiden ett arbete pågår. Alla
skyltar skall positioneras så att de går att se. Särskilt första skylten måste vara tydlig och självklar; den
skall inte placeras på platser som blir extra betungande för förare, exempelvis i kurvor eller påfarter.

I skydd av skyddsfordon? Tillfälliga insatser som utmärkning och små uppdrag har ofta färre
skyddsanordningar och anses vara mer riskabla. Frankfurt, januari 2007. FOTO: FREDRIK FRIBERG.

Etablering: Vägarbetare skall informeras om organisation och utförande, inklusive säkerhetsaspekter,
liksom nödlägesberedskap. I instruktioner ingår installation och borttagande av säkerhetsutrustning.
Ansvarsfördelningen skall vara noga genomförd. Placering av trafiksäkerhetsåtgärder skall genomföras i
enlighet med beslut i planer och positionerade mot trafikflödet. Det är viktigt att arbetet kontrolleras både
av intern och extern.
I Sverige finns en översiktlig information om material och metoder för säkerhetsarbetet vid
vägarbetsplatser i materialen för Vägverkets utbildningar för arbetare på väg (exempelvis Vägverkets
säkerhetsutbildningar för personal vid väg- och projekteringsarbeten, utbildningsplan för grundutbildning
i Säkerhet på väg och påbyggnadsutbildning för utmärkningsansvarig). Utbildningarna och utbildningen
tar upp en rad viktiga punkter.
Ett vägarbete skall genomföras vid så lite trafik som möjligt. Planering av årstid, veckodag och tidpunkt är
av betydelse, liksom eventuell omledning eller överledning för att helt undvika trafik. Andra väsentliga
delar är koordinering så att arbetet löper så smidigt som möjligt, utförande av trafikanordningsplan före
arbetets början, användning av korrekt skyltning och arbetskläder, användning av korrekt skydds-,
varnings- och arbetsfordon samt information till trafikanter.
När filer stängs av bör den snabba filen stängas av först och trafiken hänvisas in i den långsamma filen. För
mycket användning av skyltning kan göra det mer sannolikt att utrustning fattas, missuppfattas eller kanske
inte ens upptäcks. Skyltning, vägmarkering och andra trafiksäkerhetsåtgärder skall tydligt visa korrekt
körväg. Ordinarie skyltning, vägmarkering och säkerhetsutrustning som är omotiverad och felaktig bör
bytas ut eller övertäckas. Användning av blinkande ljus vid vägarbetsområden är inte lämpligt och bör
enligt Arrows (1998) minimeras för att upprätthålla dess uppseendeväckande effekt. Generellt sett ska
skyltning vid vägarbetsplatser sitta i normal sikthöjd. Lämplig höjd skall vara för bilister och i bebyggda
områden för fotgängare. Det måste säkerställas att skyddsbarriärer är synliga, särskilt nattetid och i
dåligt väder. Skyddsutrustning bör vara försedd med synbara, ledande delar (reflexer eller motsvarande).
Vägmarkering bör framför allt vara gul med retroflexibel färg eller tejp. Användningen av termoplaster
eller kalla plaster bör inte användas på grund av den korta tidsperioden för vägarbete. Bara välunderhållet
och fräscht material bör användas vid vägarbetsplatser. Skyltar, lampor osv. skall inte kunna blåsa iväg
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med vinden. Skyltar och annan trafikkontrollutrustning skall placeras riktning mot trafiken. Om
nödvändigt, skall det säkerställas att polis kan finnas närvarande vid behov.
För slutet av designfasen, installationsfasen och genomförandefasen finns en snabb teknikutveckling av
bland annat programvaror för informationsspridning och uppföljning hos entreprenörer. Eftersom de
sällan har en särskild koppling mot trafikolyckor vid vägarbetsplatser (och hastigheter) har jag valt att
lägga området utanför denna studie.
Genomförande: Vid arbetets början skall det vara säkerställt och kontrollerat att vägarbetsområdet fungerar
som det var tänkt. I vissa fall kan det vara nödvändigt att förändra beslutade planer för att vidta
förändringar som kan vara viktiga för trafiksäkerheten, exempelvis vid oväntade händelser. Kontroll och
uppföljning skall genomföras noggrant och ofta; antal kontroller bestäms av vägens betydelse. Enligt
Arrows (1998) föreslås för motorvägar en intern kontroll varje dygn. Vidare anser man att externa
uppföljningar skall utföras. Kontroll och uppföljning inrymmer även en utvärdering av
trafiksäkerhetsåtgärder och förbättringsområden. Utvärdering av arbetet och säkerhetsåtgärder skall
dokumenteras och registreras i enlighet med tidigare planering. (I Sverige är kravet 120 ”bedömningar”
per år och vägverksregion.) ”Feed-back” från en utvärdering kan bidra till utveckling av
trafiksäkerhetsarbetet, bland annat på tekniksidan, men också till bättre utbildning av vägarbetare. Det är
önskvärt att samla sådan information i en standardmall (eventuellt på Europanivå) så de kan analyseras.
Underhållsfordon skall parkeras säkert. Hastighetsbegränsningar vid vägarbeten skall inte användas utanför
arbetstid (exempelvis i fall då ett icke aktivt vägarbete inte påverkar trafikflödet). Utanför arbetstid skall
skyltar vara övertäckta och hastighetskontrollerande utrustning borttagen. Vägarbetet skall vara välstädat
under arbetets gång. Trafiksignaler, ljus och så vidare som tas bort på grund av arbete skall sättas tillbaka
så snart som möjligt. Säkerhetsutrustning bör tas bort när ett arbete är färdigt eller flyttat. När trafiksignaler
eller annan kontrollutrustning tas bort skall den tas bort med rörelsen mot trafikflödet (uppströms).
Avslutningsfas: Borttagning av trafiksäkerhetsutrustning görs i samband med att permanent skyltning osv.
tas i bruk. Trafiksäkerhetsutrustning skall tas ned i riktning mot trafikflödet. Vid större jobb, innan trafiken
släpps på som vanligt, görs en sista kontroll av konstruktionen/underhållet, så att allt skall fungera som
tänkt.
Oavsett källa saknas uppföljning eller erfarenhetsöverföring som en grundläggande process, vilket
möjligen kan exemplifiera branschens brist på teknisk utveckling (personlig kommentar). Inga omfattande
genomgångar finns för enbart hastighetspåverkande åtgärder.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid genomförande av vägarbete
Denna del beskriver tekniska hjälpmedel för att påverka lugna trafikrytmen och kontrollera trafikflödet vid
vägarbetsplatser. En rad tekniska hjälpmedel och metoder finns tillgängliga.
En vägarbetsplats kan skyddas med många olika typer av skyddande åtgärder. Åtgärderna är framför allt
utformade för att på ett eller annat sätt om att anpassa arbetet efter trafiken eller att anpassa trafiken efter
arbeten. Allting handlar om det hot som fordon i rörelse innebär. Viktigt är att uppmärksamma
trafikanterna om att vägarbetet faktiskt existerar. Till skyddande åtgärder hör förarbete och underhåll av
sidoområden/buffert och användning av varselkläder för vägarbetare. Att göra vägarbetsplatsen synlig
innebär att man gör trafikanter medvetna om risker vilket indirekt även kan påverka sättet de passerar
vägarbetsplatser. Undvika alla typer av missförstånd är en annan viktig del och här kan det handla om att
tänka efter vid design av områden för in- och utfarter till vägarbetsplats, parkeringsplatser och användning
av sidovägar liksom lämplig uppställning av arbetsfordon, material, sopor m.m. Viktigt är också att
oskyddade trafikanter och arbetare inte i onödan exponeras för trafik. Det kan förhindras genom skyddande
vägutrustning och bra förarbete av ytor för cyklister och gående.
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Flaggvakter och
handsignalering bör i
möjligaste mån
undvikas enligt Arrows
(2003). ”Undvik att
utsätta arbetare för trafik.
Risker för kollisioner är
stor när arbeten utförs
utanför
vägarbetsområdet”.
S Dijon, Frankrike april
2006. FOTO: FREDRIK
FRIBERG.

Skydd av arbetare är av särskilt vikt, och att vägen som arbetsplats skall vara likvärdig med andra
arbetsplatser, är en ofta använd sanning. Arrows (1998) har satt upp följande principer är viktiga när det
gäller skydd för vägarbetare:
1. Undvik att utsätta arbetare för trafik. Risker för kollisioner är stor när arbeten utförs utanför
vägarbetsområdet Då arbeten utan ordentligt utmärkt vägarbetsområde måste genomföras, så måste
man noggrant välja tillfälle, exempelvis med små trafikmängder. Flaggvakter och handsignalering
bör enligt författarna undvikas.
2. Var noga med att uppmärksamma arbetarna för trafikanterna, både genom att förse dem med
lämpliga varselkläder (flouroscerande, enligt standarden EN 471) - och planera så att de är möjliga
att se från bilarna.
3. Förse arbetare med fysiska skydd mot trafiken. Även vid korta arbeten bör buffertzoner ses som ett
minimum. Arbeten får inte börja förrän alla säkerhetsåtgärder är genomförda.
4. Skydda arbetare från olyckor med arbetsfordon. Förflyttningar av arbetsmaskiner – inom och
utanför arbetsområdet – skall utföras på ett korrekt sätt Ett speciellt kritiskt moment är när ett
fordon skall vända och backa ut. Detta skall göras när sikten är säkerställd. Dessutom bör man
tänka på att så lite möjligt utsätta arbetare utan fordon för arbetsfordon.
5. Undvik för långa arbetspass och arbete vid olämpliga tidpunkter. Europeiska och nationella
regelverk om arbetstider (och arbetsmiljö generellt) måste följas. Trötthet kan medföra ökade
risker för arbetare.
Medvetliggöra vägarbetare om trafikrelaterade risker
Att särskilt framhäva riskmoment vid ett vägarbete för vägarbetare kan uppmuntra ett säkrare beteende hos
vägarbetarna. En medvetenhet hos vägarbetare medverkar till ett bättre uppträdande på vägarbetsplatsen.
Utbildning och träning måste repeteras, och enligt Arrows (1998) inarbetas i nationella
certifieringsprogram eller motsvarande. Krav på utbildning i arbetsmiljö har som nämnt varit ett krav i
många år i Sverige. På projektspecifik nivå kan instruktioner på arbetsplatser vara en viktig del av
implementeringsarbetet. Sådana instruktioner skall naturligtvis ta upp generella aspekter, men framför allt
projektspecifika risker, exempelvis risker med trafikrelaterade olyckor. En viktig del är att ta upp är hur
man kan undvika kollisioner genom att diskutera hur man skall uppträda i trafiken, och hur man skall
påbörja och sluta dagen, som ofta kan innebära de största riskerna. Och vad bör man tänka på om olyckan
väl är framme?
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Trafikanordning efter behov, anses det. Ett beläggningsarbete pågår intill Islands största flygplats med
minimala skyddsåtgärder. Sikten är god och trafikintensiteten mycket låg. Behövs mer? Island, september
2006. FOTO: FREDRIK FRIBERG.

Trafiksäkra hastigheter genom planering och information
Det finns flera anledningar till att hastigheten skall vara lägre vid vägarbetsplatser än på andra vägsträckor
och på samma sätt finns det flera faktorer som styr lämplig hastighetsbegränsning och trafikkontroll.
Justering till rådande vägstandard är en faktor. Vägstandarden blir lägre bland annat beroende på smalare
filer, avsaknad av vägren och risk för kollision närliggande föremål. En annan faktor att ta hänsyn till är
naturligtvis skydd av vägarbetare. Även om trafikstandarden inte försämrats är närvaron av vägarbetare
skäl nog att sänka och kontrollera hastigheten, för att minska sannolikheten för och effekten av en olycka.
Val av hastighetsgräns: För motorvägar och vägar med stora trafikflöden är risker för köbildning större
och val hastighetsbegränsning (liksom information om vägarbetsplats) särskilt viktig. Köbildning kan leda
till mer plötsliga och oväntade moment, till högre olycksrisker, om inte hastighetsbegränsningen sätts i god
tid före vägarbetsplatsen (Arrows, 1998), men naturligtvis skall nedsättningarna inte göras för extremt
långa sträckor – i synnerhet inte utan aktiv vägarbetsplats. Om hastighetsbegränsningarna känns
omotiverade kan efterlevnaden av begränsningen försämras. Hastighetsbegränsningar skall vara realistiska,
motiverbara och möjliga att justera. Vanligtvis finns i olika europeiska länder, liksom i Sverige, en
nationell, generell gränssättning för vägarbetsplatser. Dessa kan justeras ner om det finns motiv för
säkerheten.
I Sverige har Arbetsmiljöverket (2005) satt 30 km/h som ”maximal verklig hastighet” (notera begreppet)
för passerande fordonstrafik vid bygg- och anläggningsarbeten med oskyddade vägarbetare, om
sidoavståndet är mindre än 2,5 meter. Längre reparationsarbeten av mitträcken på 2+1-väg är ett bra
exempel på ett sådant oskyddat arbete. Med sidoavstånd menas avståndet mellan personal och kanten på
det närmsta körfältet. I samma publikation har för sidoavstånd över 2,5 m satts 50 km/h. För arbeten med
skyddsbarriär gäller 70 km/h med hänvisning till att barriärerna skall uppfylla klass T2 (SS-EN 1317-1 och
-2). Dessa gränser är Arbetsmiljöverkets egna tolkningar av deras egna föreskrifter för byggnads- och
anläggningsarbete (AFS 1999:3). Det kan vara värt att nämna att tolkningarna varierar från land till land,
och att Sverige har en relativt sträng tolkning.
Att uppnå ett jämnt trafikflöde: För att få ett jämnt trafikflöde bör inte heller hastighetsbegränsningen vara
extremt låg. Ett bra sätt att få ett jämnt trafikflöde kan vara att informera om arbetsplatsen i god tid före
hastighetsnedsättningen. Om informationen sätts för långt i förväg kan trafikanter uppleva skyltarna som
enbart förebyggande vilket gör att de inte efterlevs när behovet verkligen finns. (En motsvarande debatt om
”älgskyltar” i Sverige medförde att Vägverket beslutade sig för att i fortsättningen endast skylta när det
fanns starka motiv). En rekommenderad teknik enligt Arrows (1998) är att steg-för-steg minska
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hastighetsbegränsningen inför en vägarbetsplats med högst 20 km/h, vilket ligger i linje med det svenska
arbetssättet.
Utseendet på vägen och vägarbetsplatsen bör medverka till låga och lämpliga hastigheter. Bilisters
acceptans för hastighetsbegränsningar skulle kunna ökas genom exempelvis smalare filer, dynamiska
hastighetsbegränsningar beroende på situation (exempelvis genom VMS), ”väggliknande” portabla system
på kanterna av de avsmalnade filerna samt konvoy-arbete/guidning vilket inte ger bilisterna något annat val
än att följa med i en bestämd hastighet.
Hastighetskontrollerande metoder - definitioner
En rad begrepp finns med koppling till vägarbete och hastighet. Ett flertal av begrepp finns beskrivna
under kapitlet Definitioner. När det gäller åtgärder för att på något sätt påverka hastigheten skiljer
rapporten på Trafiklugnande åtgärder och Trafikkontrollerande åtgärder. Med trafiklugnande åtgärder
menas åtgärder som inte direkt kontrollerar hastigheten hos trafikanter men som har en indirekt effekt. Hit
hör en rad metoder för att väcka bilisters uppmärksamhet. Som exempel kan nämnas särskilda skyltar
utöver det som är obligatoriskt, information om poliskameror och blinkande lampor som väcker
uppmärksamhet och bidrar till att understryka platsens betydelse. Begreppet trafiklugnande används
relativt sällan i svenskan; i engelsk litteratur är däremot uttrycket ”traffic calming” flitigt använt. Enklaste
indikationen på en trafiklugnande effekt är en reduktion av hastigheten. Med trafiklugnande effekter menas
också jämnt trafikflöde och färre trafikfarliga händelser. Åtgärder som sänker trafikanthastigheten förbi en
vägarbetsplats behöver inte nödvändigtvis betyda ökad trafiksäkerhet. Det finns dokumenterade exempel
på motsatsen.

Mobil trafiksignal –
ett exempel på
trafikkontrollerande
åtgärd som
rekommenderas enligt
flera referenser.
Frankrike maj 2006.
FOTO: FREDRIK
FRIBERG.

Det andra begreppet är Hastighetskontrollerande åtgärder där man direkt påverkar hastigheten genom
exempelvis flaggvakter. Gupp och andra fysiska hinder skulle möjligen höra till gråzon mellan begreppen,
men de behandlas i rapporten som trafiklugnande. Traditionellt sett anses det att trafiklugnande åtgärder är
att föredra framför trafikkontrollerande. Dels påverkas framkomligheten oftast mindre, dels är
trafiklugnande metoder ofta mindre kostsamma och komplicerade. Vissa hastighetskontrollerande åtgärder
innebär dessutom att en arbetare direkt exponeras för trafiken vilket kan innebära en arbetsmiljörisk
(flaggvakt).
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Det finns alltså en rik flora av begrepp och definitioner. Elvik och Vaa (2005) använder i boken "The
handbok of road safety measures" endast begreppet Temporary traffic control med en bred betydelse, och
här ingår temporära hastighetsbegränsningar, trafiksignaler, temporära vägmarkeringar, manuell
trafikledning, flaggande (de två sistnämnda två skilda begrepp), avstängning av filer, avskärmning av
vägarbete samt även arbete nattetid för att minska problemet med trafik. Begreppet trafiklugnande åtgärder
tas inte upp men ingår uppenbarligen åtminstone till viss del i trafikkontroll.
Tabell 1. Något om begreppen trafiklugnande åtgärder och trafikkontrollerande åtgärder.
Hastighetsåtgärder vid vägarbetsplatser
Trafiklugnande

Indelning
Information
Bevakning
Fysiska hinder

Exempel
Skyltning, lampor, VMS, ITS, dockor,
Poliskameror
Chikaner, gupp

Trafikkontrollerande

Direkt kontroll

Lots/flaggvakt

Trafikkontrollerande åtgärder
Flaggvakt (Vakt vid vägarbete; Flag transfer method; flagger): Den äldsta och den kanske minst
sofistikerade metoden för att kontrollera trafiken förbi en vägarbetsplats är användning av en eller flera
flaggvakter som släpper på trafik.
Lots (konvoy eller pilot car method): En metod för att förvissa sig om en lugn trafik med låg hastighet förbi
oskyddade arbetare är användning av en som lotsar förbi fordon förbi arbetsplatsen. Vanligen används bilar
eller 4-hjuliga motorcyklar. Denna typ av hastighetskontrollerande åtgärd är förmodligen vanligast på
beläggningsarbete och används troligen mer i andra länder än i Sverige.
Temporära trafiksignaler: (eng. Temporary traffic signal method): används när väg med mötande trafik
leds till ett och samma körfält förbi en arbetsplats och det inte är möjligt att släppa på trafik från båda håll.
Metoden kan ses som en arbetsmiljöriktig ersättning för flaggvakt i de fall det är möjligt.
Stop-och kör-metod (Stop or yield control method): Ett sätt att lugna och uppmärksamma trafik vid en
vägarbetsplats, i synnerhet när sikten är försämrad och utrymmet är relativt trångt, är användning av
stoppskylt och/eller lämna företrädesskyltar strax före en vägarbetsplats.
Trafiklugnande åtgärder
Polisövervakning: Åtgärder vid vägarbetsplatser kan innefatta olika aspekter av förarbeteende men är
framför allt fokuserat på hastigheten hos den passerande trafiken. Även om hastighetsbegränsningen är
noggrant vald finns fortfarande risken att en betydande del av förarna kommer att ignorera begränsningen,
eller andra viktiga trafikregler som omkörningsförbud. Polisåtgärder kan genomföras på olika sätt. Poliser
på plats för övervakning och bestraffning är en möjlighet. Ett mer resurseffektivt sätt är användning
hastighetskameror, kanske i synnerhet när riktiga poliskameror och ”dummies” används tillsammans.
Kameror kan vara bemannade eller obemannade. Obemannade kameror kan tyvärr ibland bli utsatta för
skadegörelse. Varning till förare om förekomst av hastighetskameror kan fungera som skydd mot
hastighetsöverskridande men också mot annat olämpligt beteende. En liknande effekt kan dock uppnås
genom förekomst av synliga polisfordon. Val av metod beror ofta på polismyndigheters lokala arbetssätt.
Något om utmärkning allmänhet: Under de senaste åren har uppmärkning av fordon och arbetsplatsen i
övrigt uppmärksammats i Sverige, framför allt efter en flera tragiska dödsolyckor. Även om uppmärkning i
största allmänhet går utanför denna rapport, kan det konstateras att utmärkning anses ha betydelse för
hastigheten hos den passerande trafiken. Tyvärr saknas i stor utsträckning bra utvärderingar av detta.
Hastighetsdisplay: Syftet med hastighetsdisplay är att få trafikanterna uppmärksamma på med vilken
hastighet fordonet framförs och därmed vädja om en sänkning vid överträdelse. Aktuell hastighet för
fordonet visas med blinkande sken. På skylten visas även gällande hastighet.
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Hastighetskontroll genom information till trafikanter: Många metoder och utrustningar finns för att
förstärka det ordinarie skyltbudskapet om vägarbetsplats. Det kan vara alltifrån enkla uppseendeväckande
föremål till användning av mer sofistikerad utrustning som hastighetsdisplayer, VMS och ITS.
VMS: Under de senaste åren har en mängd olika typer av variabla skyltar (VMS) börjat marknadsföras för
tillämpning i samband med vägarbeten. För variabla meddelandeskyltar finns den europeiska standarden
SS-EN 12966 Vägutrustning-Vägmärken-Variabla meddelandeskyltar som består av tre delar:
produktstandard (säkerhet, funktion, hållbarhet och prestanda), typprovning och produktkontroll. Dessutom
gäller den generella SS 481 05 10 Vägsignalsystem i tillämpliga delar. I ATB Vägutrustning finns
dessutom några komplement till de krav som ställs i standarden. VMS-standarden gör en uppdelning i
bildpunktskyltar och kontinuerliga skyltar (Figur 2 och 3). Bildpunktsskyltarna delas i sin tyr upp i lysande
respektive icke lysande bildpunkter (men ofta reflekterande yta). Exempel på lysande bildpunktskyltar är
fiberoptiska bildpunktskyltar är fiberoptiska skyltar och lysdiodskyltar (LED-skyltar; Light Emitting
Diodee). I resultatdelen beskrivs danska försök med kontinuerliga skyltar, för vägarbeten, med spalter
mellan rörliga delar som styrs på distans. Rent generellt innebär mindre sofistikerad teknik och färre
valmöjligheter till skyltning ett billigare inköpspris – och enklare och billigare underhåll. För VMS bör en
enlighet eftersträvas med befintliga basutbudet av skyltar som det naturliga alternativet. VMS-skyltar ingår
ofta som en del i ett större nätverk av ITS, se följande stycke.
Bildpunktsskyltar

Lysande
bildpunktsskyltar

Icke lysande
bildpunktsskyltar med
reflekterande eller icke
reflekterande yta

Kontinuerliga
skyltar

HUVUDTYPER

UNDERTYPER

Figur 2. Huvudtyper och undertyper av variabla meddelandeskyltar. Från Handbok för
VMS (Vägverket, 2005).

ITS: Inom vägtransportområdet är ITS – Intelligent Transport Systems – en vanligt förekommande term för
integrerad användning av teknologi inom kommunikation, kontroll, och informationsbearbetning för
transportsystem (PIARC, 2004). En uppdelning av ITS i olika tjänster med koppling till vägarbetsplatser
ges i Tabell 2. ITS har anses vara ett av de områden som har utpekats som särskilt angelägna för ett brett
internationellt samarbete för att lösa problem, i form av trängsel, miljö och – trafiksäkerhet. Sveriges
deltagande i ITS-satsningar anses vara relativt blygsamt; åtminstone anser vissa branschorganisationer att
andra länder kommit betydligt längre. Ser man ITS i bred betydelse och även inkluderar mer
okomplicerade metoder, har teknologin funnits under lång tid. (Din Fart skyltar osv.)

Figur 3. Exempel på VMS. Bildpunkterna i en lysande bildpunktsskylt kan
skapas med hjälp av fiberoptik eller ljusdioder. Denna skylt har exempelvis
använts för utvärdering av VMS om rekommenderad hastighet inom Projekt
Säkrare Vägarbetsplatser (Vägverket, 2006) som diskuteras i
diskussionsdelen av denna rapport. Bild från Handbok för VMS (Vägverket,
2005).
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Tabell 2. Ett försök att kategorisera åtgärder som kan kategoriseras som ITS, med trafiksäkerhetshöjande effekter vid
vägarbetsplatser.
Huvudindelning
Informationsspridning
Strategisk ledning
Vägarbetsplatsledning (bastjänster)

Gruppering
Portabla dynamiska skyltsystem
Radiomeddelande
Internet/Telefon
Infrastrukturledning
Temporär vägarbetsplatsledning
Temporär olycksledning
Körfältskontroll
Variabel hastighet
Hastighetsåtgärder
Detektion av felaktigt körande trafikanter
Vägavstängningskontroll

Chikan: Definitionen på en chikan är en brytning av trafikens riktning. Chikaner används för att sänka
hastigheten för passerande fordon.
Mobila minigupp: Mobila gupp är till för att göra vägen ojämn och på det viset få ner hastigheten. Guppen
marknadsförs under en rad beteckningar exempelvis "sleeping policemen", "wake up" och "snigeln".
Exempelvis wake-up-brädan är ett portabelt gupp av gummi: ca 3 meter brett, 5 cm högt och 3 dm långt.
Samtliga gupp bör användas med stor försiktighet och enligt Lönegren & Carlsson (1996) endast om
regelverket är uppenbart otillräckligt, på grund av olycksrisker. Vidare anser man att det är olämpligt att
använda guppen under halka och att noggrann planering krävs. Åtminstone vissa produkter har en tendens
att röra på sig vid stora trafikflöden, framför allt med tunga fordon (pers. obs.).
Aktivt minigupp: En relativt ny produkt på marknaden är ett så kallat aktivt farthinder som består av en
vägmärkesvagn försedd med en radar, kompressor och en digital skylt. På vägbanan läggs en duk försedd
med en slang ut. Denna förankras i vägbanan och sammankopplas till vägmärkesvagnen. Vid fortkörning
tänds en blinkande digital skylt på vagnen som varnar för guppet. Om fordonet ändå framförs med för hög
hastighet pumpas slangen upp och ett gupp på ca 8 cm uppstår. Funktionen innebär att endast de fordon
som framförs med för hög hastighet påverkas av ett gupp.
Figure 4. Exempel på
hastighetskontrollerande
utrustning.
Minigrupp (ovan),
hastighetsdisplay
(nedan till vänster) och
aktivt minigupp (nedan
till höger; utan
påslaget ljus). Bilderna
är hämtade från
Projekt säkrare
Vägarbetsplatser
(Vägverket, 2006).
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Vibrerande linjer: Det finns ett stort antal produkter under de engelska beteckningarna ”rumble strips”,
”vibration strips” och liknande. Precis som för miniguppen är syftet med utrustningen att minska trafikens
hastighet förbi vägarbetsplatser genom att göra vägen ojämn. Dessa produkter bör användas med stor
försiktighet eftersom de kan skada fordon som kommer med hög hastighet (Lönegren & Carlsson, 1996)
och även vara ett problem för trafikanterna. Risken att orsaka oljud för dem som arbetar på platsen skall
också tas i beaktande. Det kan också vara olämpligt att använda utrustningen på platser med
motorcykeltrafik (Lönegren & Carlsson, 1996).
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Europeisk kartläggning
Beskrivning av undersökningen
Den här delen är en redovisning av jämförandestudien angående tillämpning av tekniska lösningar vid
vägarbeten. Hit hör regelverk för och praktisk tillämpning av olika metoder. Dessutom undersöks
insamling och analys av olycksdata i olika länder kopplat till trafikolyckor vid vägarbetsplatser. Att
användning av olycksdata ingår beror på att den utgör grunden för utvärdering av farliga jobb och effekter
av nya metoder. Arbetet har genomförts under perioden juni 2006-januari 2007 och består av en
litteraturundersökning och sammanfattning av läget för närvarande i Sverige och några andra länder, en
analys av ett frågeformulär som skickats ut till ett tiotal olika europeiska länder och en sammanställning av
ny teknik inom området. Frågeformuläret innehåller ett tiotal frågor dels om olycksdata, dels om ny teknik
(bifogat i Bilaga 1). Trafiksäkerhetsarbetet i stort skiljer sig mycket mellan olika länder, bland annat i fråga
om lagefterlevnad och kultur. På grund av skillnaderna inriktades frågorna mot vägarbetsplatsernas andel
av totala mängden olyckor, för att på något vis få en jämförelse av den relativa trafiksäkerheten vid
vägarbetsplatser. Eftersom det finns synpunkter internationellt på registrering av olycksdata ställdes en
särskild fråga om man var tillfredsställd med registreringen. I delen om ny teknik delades frågorna upp
efter områden: trafikkontrollerande åtgärder och trafiklugnande åtgärder, där några i Sverige använda
metoder angivits separat vid uppskattning av olika metoders vanlighet.
I undersökningen svarade/deltog följande länder: Belgien, Danmark, Nederländerna, Storbritannien,
Sverige, Tjeckien, Österrike och Portugal. Kontaktpersoner för respektive land redovisas i Bilaga 2. Syftet
med studien var alltså att jämföra några länder i olika delar av Europa – inte att ge en täckande bild över
världsdelen som helhet. Svarsfrekvensen var 58 procent (7 av 12, Sverige exkluderat) vilket får betecknas
som bra för denna typ av studie. Positivt var även spridningen mellan olika mellan olika delar av Europa.
Eftersom jag under året bott och arbetat i Frankrike med bra kontakt med den franskt trafiksäkerhetsarbete
tas även franska exempel på användning upp även om de inte ingår i enkätundersökningen. Utöver de
europeiska länderna erhölls även översiktliga svar från USA.
Direkta svar på frågorna redovisas i denna del medan hänvisningar till metodutvärderingar och resultat av
litteraturundersökning finns nämnda under efterföljande huvudrubriker. För olycksdata frågades i vissa fall
efter antal olyckor, i andra fall efter antal olycksfall (döda, skadade). På frågor om antal olyckor svarade
länder i många fall med antalet olycksfall, eftersom olycksfall i många fall är enklast att söka fram.
Olycksdata för vägarbetsplatser i Sverige
Sverige redovisas särskilt ingående för jämförelse med andra länder. Sverige har en tydlig arbetsgång för
registrering och datalagring. Framför allt används olycksdata som registrerats av Polisen. Med koppling till
vägarbetsplatser registrerar man totalt ett hundratal olyckor med personskada vid varje år. Olycksdata i
Sverige finns i datorprogrammet STRADA. Mjukvara för olycksdata varierar mellan olika länder och det
finns inga dominerande företag på marknaden. Varje land har på eget håll byggt upp egna mallar för
databaser.
I Sverige finns ingen särskild geografisk punkt där vägarbetsplats registreras. Det gör det svårt att söka på
olyckor vid vägarbetsplatser och det bidrar även till ett mörkertal av antal olyckor vid vägarbetsplatser där
vägarbetsplats inte registreras och det gör det ytterst svårt att analysera data från en större mängd olyckor
inom ett givet geografiskt område.
I Figur 5-7 redovisas antalet polisregistrerade dödade, svårt skadade och lindrigt skadade i trafikolyckor
med anknytning till vägarbetsplats i Sverige under perioden 1994-2006. Endast dödade finns med kod för
vägarbetsplats men även här döljer sig ett mörkertal eftersom fritextsökning gav dödsolyckor vid
vägarbetsplatser utan koden vägarbetsplatser under flera år. Gissningsvis finns även dödsolyckor i
anslutning till vägarbetsplatser utan att vägarbetet omnämns i olycksutredningen. Dödsolyckor registreras
särskilt noggrant men trots finns ändå ett mörkertal i statistiken när det gäller antal dödsolyckor vid
vägarbetsplatser. Trots den noggranna registreringen har granskning av olycksdata visat att dödsolyckor
registreras utan att vägarbetsplatsen har kommenterats (Thomas Fredlund, i brev).

23

Dödade
12

10

Antal

8

6

4

2

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

År

Svårt skadade
60

50

40
Antal

Figur 5-7. Antalet
polisregistrerade
dödade, svårt
skadade och lindrigt
skadade i
trafikolyckor med
anknytning till
vägarbetsplats i
Sverige under
perioden 1994-2006.
För 2006 redovisas
data till och med
oktober. Observera att
en förändring i
insamling av data
skedde mellan år 2002
och 2003. Därmed kan
också data från senare
år skilja sig något från
tiden före 2003. Data
har tagits fram genom
fritextsökning på
”vägarbetsplats” och
liknande fraser, och
det är därför fullt
möjligt att det finns ett
mörkertal, utöver
registrerad data,
framför allt för lindrigt
skadade. (opublicerad
data genom Jan-Erik
Elg, Vägverket).
Notera likheten i
utveckling mellan
Sverige och
Storbritannien (Figur
8-10) och ökningen av
antalet döda i USA
(Figur 11).
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Det är svårt att säga något om trender och utveckling av antalet olyckor, i synnerhet eftersom insamlingen
av data förändrades mellan 2002 och 2003, men det tycks som om antalet dödsolyckor har minskat (Figur
5). Dödsolyckor vid svenska vägarbetsplatser är så pass få att statistiska analyser av farliga arbeten
knappast låter sig genomföras, åtminstone inte för en någorlunda kort tidsperiod (5-10 år).
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Olycksdata för vägarbetsplatser i de studerade länderna
Samtliga deltagande länder i undersökningen utom Portugal och Österrike kunde på ett eller annat sätt få
fram statistik över antal och andel trafikolyckor vid vägarbetsplatser per år. Antalet registrerade olyckor
per år respektive antalet registrerade döda per år redovisas i Tabell 3. Andelen trafikolyckor vid
vägarbetsplatser skiljer sig markant mellan olika länder (Tabell 4). I de undersökta länderna varierar
andelen trafikolyckor vid vägarbetsplatser mellan 0,5 och 6 procent. Länder med liten andel olyckor vid
vägarbetsplatser (Tjeckien och Sverige) anger att det finns brister i statistikinsamlingen. Högst i statistiken
ligger Österrike med 6 procent vilket möjligen skulle kunna förklaras med ett särskilt intresse för insamling
av olycksdata från vägarbetsplatser och bristfällig insamling av andra typer av trafikolyckor, framför allt
med av lindrigare typ. För flera länder som anger att registreringen är tillfredsställande (Belgien,
Storbritannien, Holland) är andelen inträffade olyckor vid vägarbetsplatser mellan en och två procent.
Undersökningen visar att arbetssättet och registreringen skiljer sig mellan olika länder.
Resultaten visar vidare att få länder är nöjda med nuvarande registrering av data från vägarbetsplatser.
Flera länder påpekar att registreringen av olyckor (utom dödsolyckor) skulle kunna förbättras på flera sätt.
Tabell 3. Antal döda i trafikolyckor vid vägarbetsplatser per år i genomsnitt under perioden 1995-2004 (denna
tidsperiod gäller om inte annat anges i kommentaren).
Land
Belgien
Danmark

Antal olyckor per år
729
396

Antal döda per år
25,4
6,3

Nederländerna

180 (KSI)
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Portugal
Storbritannien
Sverige

?
2858
100 – 150 per år

?
43
5,1 döda/år (0-10
per år; minskande
trend)

Tjeckien
Österrike

1

1017
32

3,5
0,6

Kommentar
Kommenterar att siffrorna är enligt olyckor
registrerade av Polisen.
Medeltalet KSI är olyckor med döda eller
allvarligt skadade vid vägarbeten under
tidsperioden 1987-2005. Uppgifterna
baseras på Polisrapporter. I medeltal leder
20 olyckor till dödsfall.
Antal drabbade redovisas. 125-150
personskadeolyckor.
Egendomsskadeolyckor registreras inte.
Kontroller av dödsolyckor och vägarbeten
visar att det förekommer dödsolyckor i
samband med vägarbeten som inte kodas
korrekt. Det finns således anledning att
anta att det finns ett mörkertal, och därav
de osäkra siffrorna. Sen tillkommer det
“vanliga” mörkertalet, exempelvis
bestående av oskyddade trafikanter som
skadas pga. gropar eller utrustning vilket
inte kommer till polisens kännedom.

I Holland, ett annat land med relativt god registrering av olyckor, har vägarbetsplatsernas andel av det
totala antalet olyckor ökat på senare år (medelvärde för dödsolyckor och allvarliga olyckor 1987-2005 var
2 procent). Andelen ökar för övrigt snabbare i tätbebyggda områden än på landsbygd. Dessa uppgifter står
i strid med de generella uppgifterna från Storbritannien, där andelen snarare har varit minskande.
Storbritannien har som nämnt god hantering av olycksdata, inklusive olycksdata från trafikolyckor vid
vägarbetsplatser, och data gör det inte bara möjligt att analysera antal skadade och dödade utan även antal
händelser. Exempel på data från den senaste 10-årsperoden ges i Figur. Utvecklingen i Storbritannien –
liksom i Sverige - har varit positiv med nedåtgående trender för samtliga parametrar (skadade och döda),
både för trafikolyckor vid vägarbetsplatser och för totala antalet olyckor. Mest positiv är utvecklingen vid
1

Antal olyckor med arbetsskador i medeltal 2001-2005 (skador resp. dödsfall).
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vägarbetsplatser, med en tendens till minskning också av andelen av det totala. Notera att dödsolyckor vid
vägarbetsplatser minskat något snabbare än lätta skador.
Olycksregistrering
Sverige: Som tidigare nämnt är olycksregistrering grunden för analyser av farliga vägarbeten och
eventuella trender. I Sverige registreras varje år 125-150 personskadeolyckor (1996-2002).
Egendomsskadeolyckor registreras inte. Det finns anledning att anta att det finns ett mörkertal, och
uppgifterna skall tolkas som minimisiffror. Kontroller av dödsolyckor och vägarbeten visar som nämnt att
det förekommer dödsolyckor i samband med vägarbeten som inte kodas korrekt (Thomas Fredlund, i brev).
Tillkommer gör det “vanliga” mörkertalet av olyckor som inte kommer till Polisens kännedom, exempelvis
oskyddade trafikanter som skadas pga. gropar eller utrustning. Analyser av trender försvåras av byten
dataprogram och data som har blivit kvar i gamla datamiljöer; framför allt gäller problemet data före 1996.
Från svenska data är det således svårt att kunna dra några slutsatser om farliga arbeten och trender, även
efter omfattande analysarbete, men trenden tycks ändå vara positiv med färre antal olyckor. Än så länge får
vi dra nytta av de få internationella studier som finns på området och anta att de även kan gälla för svenska
förhållanden.
Tabell 4. Andel trafikolyckor vid vägarbetsplatser av totala antalet olyckor per år i genomsnitt under perioden 19952004 om inte annat anges i kommentaren.
Land
Belgien
Danmark

Andel trafikolyckor som
klassas som olyckor vid
vägarbetsplatser (procent)
1,5
1,8

Nederländerna

2,0

Portugal
Storbritannien
Sverige

?
1,3
0,7 – 1,1

Tjeckien
Österrike

0,5
-

Kommentar

... och 1,3 procent av dödsolyckorna. “Enligt olyckor
registrerade av Polisen”.
Två procent av olyckor med dödsfall eller svårt skadade
sker vid vägarbeten (medelvärde 1987 – 2005) baserat på
polisrapporter. Denna andel ökar, snabbare i tätbebyggda
områden än på landsbygd.
Lägger vi till ett 30-40 olyckor (för att laborera med
mörkertal) till de rapporterade kommer vi upp till 1.0 – 1.1
%. (fritextsökning under period 03-05 identifierar ca 143
ytterligare olyckor till de som har rapporterats). Möjligen
har kvaliteten minskat av just denna uppgift i o m att
Polisen övertog kodningen 2003. Medel 1996 – 2002 = 129
med tendens till ökning, medel 2003 – 2005 = 91 (övriga
identifierade genom fritextsökning).
svarar på andel döda av totala antalet olyckor vid
vägarbetsplatser…

Svaret på frågan om man är nöjd med insamlingen av olycksdata från vägarbetsplatser besvaras av Sverige
med ett ”Nej”. I Sverige lämnas inte uppgift om vägarbete på underlaget av polisman vid olycksplats,
”utan kodas i databasen om operatören ändå kan utläsa av underlaget (trafikmålsanteckning) att det har
varit ett vägarbete i samband med olyckan.”. (Thomas Fredlund, i brev). Fredlund kommenterar vidare att
”Man kan visst tänka sig att uppgiften ska finnas på underlaget – man samtidigt finns det andra uppgifter
än just vägarbete (som står för någon procent av olyckorna) som är i större behov av en kvalitetshöjning.
t.ex. uppgift om olycksposition, dvs. var olyckan överhuvudtaget har ägt rum, om skyddsutrustning
brukades (bilbälte, cykelhjälm) mm. Jag tror att Arbetsmiljöverket har större möjligheter än Vägverket att
samla in information om olyckor eller incidenter vid vägarbeten. Dock försvarar inte detta polisens
bristande kodning av de olyckor som faktiskt har ägt rum vid vägarbeten där det tydligt framgår av
underlaget…”. Ett förbättrat samarbete mellan Vägverket och Polisen skulle alltså kunna vara ett sätt att
höja kvalitén på ingående data, bland annat från vägarbetsplatser.
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Storbritannien: Ja, man är nöjd med registreringen. För olycksregistrering använder man en särskild mall
som poliser fyller i vid trafikolyckor. Frågan som relaterar till vägarbeten är ”Speciella förhållanden på
plats” med siffran 4 för vägarbetsplatser. Motsvarande frågealternativ finns alltså inte i exempelvis
Sverige. En engelsk förare måste rapportera sin olycka (även om det bara är materiellt) till polisen före
kontakt med försäkringsbolag. I exempelvis Sverige och Frankrike används denna procedur endast för
olyckor med kroppsskada, men i verkligheten vet polisen inte hur många olyckor som orsakar mindre
skador.
Belgien: Belgien redovisar ett exakt medelvärde utan kommentar för perioden 1995-2004 och man anser
sig även vara nöjd med registreringen av trafikolyckor vid vägarbetsplatser.
Danmark: Danmark har angivit att man inte är nöjd med olycksregistreringen vid vägarbetsplatser. Man
antar att värdena antagligen inte är rättvisande eftersom Polisen glömmer att använda parametern
(vägarbetsplats).
Holland: I Holland finns en särskild mall för Polisen med rubriken Speciella omständigheter, som har fyra
alternativ: irrelevant, andra olyckor, trafikstockning/köbildning – och vägarbete. Man anser sig inte vara
nöjd med olycksregistreringen (Nej på frågan). Det är det inte alltid självklart vad som menas med
vägarbete. Polisen klassar ibland sophämtning som vägarbetsolycka, eftersom de arbetade på vägen. Det
finns det inte nog information i den registrerade polisrapporten; saknas gör typ av vägarbete, typ
säkerhetsåtgärder och så vidare.
Tjeckien: Tjeckien har ingen specifik klassificering av trafikolyckor vid vägarbetsplaster, men enligt
Tjeckiens svar är man ändå nöjd med olycksregistreringen (uppenbarligen har man fått fram de uppgifter
om olycksfrekvens som efterfrågats).
Regelverk och stödjande text för ny teknik mellan olika länder
En jämförelse mellan olika länders regler och stödjande text för hastighetssänkande och
hastighetskontrollerande åtgärder vid vägarbetsplatser visar stora skillnader. Jag har valt att exemplifiera
skillnaderna genom att redovisa regelverket och stödjande text för användning av lots/konvoj vid
vägarbetsplatser. I Sverige finns regler angående användning av lots under lots i Regler för säkerhet vid
vägarbete och transporter. Bilaga till Interna föreskrift och allmänna råd IFS 2003:1 (Bilaga 5). Reglerna
kompletteras med en bilaga med kommentarer. Kommentarerna är "avsedda att vara råd och stöd till den
föreskrivande texten". Texterna som behandlar lots omfattar ungefär 250 ord, det vill säga ungefär en halv
sida.
I England beskrivs användningen av lots (konvoj) Traffic Signs Manual Traffic Safety. Measures and
Signs for Road Works and Temporary Situations Part 1: Design och Part 2: Operations 2006 (Department
for Transport/Highways Agency et al., 2006). Beskrivningen omfattar tiotals sidor med beskrivningar för
olika situationer, totalt omfattar texten omkring 7000 ord, trots att den upplevs som relativt kompakt och
informativ. Notera att texten inte formellt är något regelverk men att den används som planerings- och
kontraktsunderlag. Här finns texter som beskriver att lots/konvoyarbete kan användas på landsväg med en
fil i vardera riktning och med ett toppflöde på 900-1000 fordon per timme i vardera riktning. Department
for Transport/Highways Agency et al. (2006) fortsätter vidare att: ”Hur som helst kan det vara nödvändigt
att undvika arbete under perioder med intensiv trafik eller att använda alternativ till konvoy under vissa
tidpunkter”. Publikationen skriver också arbete med lots inte skall (shall not) användas på motorväg. Det
presenteras även ett flertal möjliga trafikanordningsplaner för lots.
Det finns anledning att tro att regelverk eller rekommenderande, stödjande texter som ”används som
regelverk” för trafiksäkerhetsåtgärder är betydligt mer omfattande och detaljerade i andra länder än i
Sverige.
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Andel vägarbetesolyckor av det totala antalet
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Figur 8-10.
Olycksstatistik från
Storbritannien
angående trafikolyckor
vid vägarbetsplatser.
Från ovan visas: 1)
Andel vägarbetesolyckor
av det totala antalet
olyckor, 2) Antalet
dödsfall, 3) Svårt
skadade, 4) Lätt skadade.
Statistiken är från
perioden 1995-2004.
Intressant är den positiva
trenden med minskade
antal olyckor och
drabbade, oavsett
diagram. Under slutet av
90-talet och början av
2000-talet indikerade
regionala uppföljningar i
Sydvästsverige
(Vägverket,
arbetsmaterial) snarare
på en uppgång i antal
skadade i trafikolyckor
vid vägarbetsplatser.
Notera att motsvarande
och tillförlitlig statistik
inte går att få fram på
något enkelt sätt för
Sverige. Diagram är
baserade på data från
sökning (Paul Goward, i
brev).
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Trafikkontrollerande metoder
Resultat från frågor angående användning av trafikkontrollerande metoder redovisas i Tabell 5.
Användningen av trafikkontrollerade metoder tycks vara ganska likartad i olika länder. Flaggvakt och
konvoj anses vara ovanliga metoder i samtliga deltagande länder (mindre än fem procent av samtliga
vägarbetsplatser). Mer vanliga metoder är stop/go-metod och temporär trafiksignal. Flera länder påpekade
omledning och överledning som möjlig trafikkontrollerande metod och att användning av olika metoder
inte registreras.
Inga länder kunde ge exempel på nya trafikkontrollerande metoder. Teknikutveckling inom detta område
är uppenbarligen ytterst begränsad. I flera länder, exempelvis Storbritannien, konstaterar man att man inte
har detaljerad information om olika trafikkontrollerande metoders vanlighet.
Tabell 5. Uppskattad förekomst av trafikkontrollerande metoder vägarbetsplatser i olika länder. Förekomsten anges i
andelar (procent) av det totala antalet vägarbetsplatser.
Land

Flaggvakt

Konvoj

STOP/GO metod

Temporär trafiksignal

Belgien

<5

<5

5-25

> 25

Danmark
Holland
Portugal
Tjeckien
Storbritannien
Sverige
Österrike

<5
<5
0
0
<5
-

<5
5-25
0
<5
<5
<5
-

<5
> 25
<5
5-25
<5
<5
-

<5
> 25
> 25
> 25
5-25
5-25
> 25

Andra vanliga
metoder
Omledning,
överledning > 25

Trafiklugnande metoder
Resultat från frågor angående användning av trafiklugnande metoder redovisas i Tabell 6. Inte heller för
trafiklugnande metoder tycks det vara någon större skillnad i användning mellan olika länder. Till skillnad
från trafikkontrollerande metoder gav de deltagande länderna en rad exempel på introducerade metoder,
kanske framför allt inom området VMS/ITS. Portugal, som har svårt att ange siffror för samtliga vägtyper
tillsammans, anger att användningen av VMS vid arbete på motorväg är så pass hög som 80-90 procent av
alla arbeten. Ett flertal olika hastighetskontrollerande metoder har presenterats från olika länder. Få länder
kunde ge exempel på konkreta uppföljningar på introduktionen.
Sverige: Trafikanthastigheten förbi intermittenta arbeten på motorväg upplevs i Sverige som ett av de
största problemen. Man har löst problemet genom att använda flera TMA-fordon för att via upplysning
(utmärkning på fordon) om filförändring utforma rörlig schikanlösning (Bo-Tage Andersson, i brev). Även
om stora VMS-skyltar är vanliga på andra håll, så upplevs den rörliga chikan-lösningen av TMA-fordon
som något speciellt för Sverige (pers. komm.).
Storbritannien: Storbritannien redovisar en rad nya, trafiklugnande metoder som har införts eller är på väg
att införas. Sekvensblinkande lampor för att uppmärksamma om fara har introducerats på toppen av
ledande koner. Det refereras till metoden i en omarbetad version av Kapitel 8 i ”Traffic Signs Manual”
som handlar om design och utförande vid vägarbetsplatser publicerades i juni 2006. Textavsnitten
redovisas i Bilaga 4.
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Frankrike: I Frankrike finns sedan ett tiotal år tillbaka ett omfattande system med hundratals stationära
VMS-portaler vid de franska motorvägarna. Portalerna är kopplade till ett större ITS med automatisk
varning för köbildning, kameraövervakning och så vidare. Mer komplicerade meddelanden om vägarbeten
och annat läggs in manuellt. Investeringen har gjorts av de franska motorvägsföretag som ansvarar för
drift- och underhåll av motorvägarna. I Frankrike finns fem-sex större företag som bildades på 60-talet
med en geografisk uppdelning över landets yta. Företagen var tidigare en del av staten eller till 100 procent
statligt ägda men nu är de åtminstone delvis privata. Investeringen i VMS var möjlig tack vare de långa
projektkontrakten som ofta är 30-60 år långa (ett exempel är företaget Autoroutes Paris Rhône Rhen med
kontrakt till år 2032 respektive 2064).
Docka som flaggvakt. En relativt vanlig teknik i
östra Frankrike är användning av upphöjda
dockor som viftar upp och ner med armarna för
att påkalla uppmärksamhet – i detta fall i
samband med överledning av trafiken i samband
med ett större beläggningsarbete. Detta är en
metod som syftar till att uppmärksamma och
verka lugnande på trafikströmmen. Metoden har
mig veterligen inte testats i Sverige. APRR,
Auxerre, Frankrike september 2006. FOTO:
FREDRIK FRIBERG.

En relativt vanlig teknik i östra Frankrike kortare stationära arbeten på motorvägar är användning av
upphöjda dockor som viftar upp och ner med armarna för att påkalla uppmärksamhet. Detta är en metod
som syftar till att uppmärksamma och verka lugnande på trafikströmmen.
Tabell 6. Uppskattad förekomst av trafiklugnande metoder vägarbetsplatser i olika länder. Förekomsten anges i
procent.
Land

Belgien
Danmark
Holland
Portugal

Variable
Message
Signs
(VMS)
10-20
1-10
20-30
komm.

Sverige
Storbritannien
Tjeckien

<1
<1
1-10

Chikaner

Minigupp

Vibrationsmönster
och liknande

Din
fartskyltar

Radar/poliskamera

<1
10-20
1-10

<1
1-10
<1
endast i
stadsmiljö
<1
<1
1-10

1-10
<1
30-40
endast i stadsmiljö

0
1-10
1-10
1-10

1-10

< 1 (1-10?)

<1

<1

1-10

10-20

10-20

<1
10-20
1-10

1-10

Danmark: För Danmark påpekas att frekvensen i användning av hastighetslugnande metoder egentligen
inte är känd. Ungefärlig förekomst finns för statliga vägar: motsvarande läns-, riks- och motorvägar.
I Danmark används sedan något år tillbaka mobila tavlor om hastighetsbegränsning som framför allt
används vid vägarbetsplatser. Syftet är att undvika det riskfyllda arbetet att ta ner/sätta upp alternativt
övertäcka/ta bort övertäckning vid arbetsdagens slut. Lösningen är fjärrstyrda tavlor som är möjliga att
ändra efter situation. Exempelvis kan man genom fjärrstyrning sänka hastigheten när ett arbete startar.
Tavlan är möjlig att på ett enkelt sätt släcka och på så sätt inaktiveras men stå kvar när ett arbete ligger
nere. Sammantaget innebär detta också att vägarbetarna kan lägga mindre tid på att sätta upp och ta ner
skyltar. Under sommaren testades skyltarna på motorvägen mellan Skandenborg och Århus.
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Danska ”klaptavler", som har visat sig vara mer lämpliga vid små och medelstora vägarbeten än de
fjärrstyrda skyltarna. Utrustningen är inte först och främst en hastighetssänkande åtgärder utan det primära
är att kunna förenkla etablering och avslutning (exempelvis morgon och kväll).
Danska Vejdirektoratet har under de senaste två åren arbetat med ett liknande ITS-system som Frankrike, i
anslutning till motorvägen M3 vid Köpenhamn. Syftet är framför allt att få ett bättre trafikflöde och en
bättre trafiksäkerhet. Investeringen är på 11 M Euro och är den största investeringen hittills i sitt slag av det
danska Vejdirektoratet. Systemet består bland annat av variabla informationsskyltar, variabla
hastighetsskyltar, fixerade informationsskyltar med en variabel textdel, övervakningskameror, nödtelefoner
intill vägen och restidsuppskattningssystem för alternativa vägar. Till utrustningen hör 38 trafikportaler, 66
skyltar för variabel hastighet och 46 skyltar för variabel information.

Danska ”klaptavler", som har visat sig vara mer lämpliga vid små och medelstora vägarbeten än de
fjärrstyrda skyltarna. Utrustningen är inte först och främst en hastighetssänkande åtgärder utan det primära
är att kunna förenkla etablering och avslutning (exempelvis morgon och kväll). FOTO: VEJDIREKTORATET,
DANMARK.

Holland: VMS används frekvent i Holland men inte alltid som trafiklugnande åtgärd. I de flesta fall
används VMS för att informera trafikanter. Chikaner används som en del av trafikanordningen och
byggarbetsplatser, inte specifikt som trafiklugnande åtgärd. Särskilda vibrationsmönster används på
motorvägar före de första skyltarna och andra utrustningar för att uppmärksamma (CROW-guideline).
Skyltar som visar fordons verkliga hastighet används ibland men oftast som experiment. Inom ITS anges
tre exempel: Mobil filsignalering (Mobile Lane Signaling), mobil, dynamiskt väginformationssystem
(Mobile Dynamic Route Information Systems) och Testcars.
Tjeckien: I Tjeckien besvarades frågan om utvecklingen av nya produkter med att “För säkerhet vid
tjeckiska vägarbetsplatser används i stort sett samma metoder och samma utrustning som Tyskland.”.
Vidare har man på motorväg D1 låtit installera fyra VMS-portaler.
Storbritannien: Variable Message Signs som triggas av långsam trafik används för närvarande i
Storbritannien. De används även när vägarbeten påbörjas och avslutas: med meddelandet ”Workforce in
road – Slow” som visas. Mobila VMS-skyltar har introducerats på ett antal vägarbetsplatser. Bland
meddelanden kan nämnas ”Kill speed not our workers”.
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ITS-baserad VMS-skylt med
information om kommande
vägarbetsplats (travaux à 4 km),
Frankrike 2006. Frankrike har, till
skillnad mot till exempel Sverige,
satsat stort på VMS-skyltar. Just
denna skylt ägs och drivs av
motorvägsentreprenören APRR.
FOTO: FREDRIK FRIBERG.

Belgien: Kartläggningar, trafikkontroll, reseinformation, trafikuppföljning (FAST), hastighetskameror.
Rese- och trafikinformation publicerar man på internet och på navigationssystem (RDS-TMC) med nyheter
om bland annat vägarbeten. Om det finns tillgängligt används signaler som varnar för fordon som inte
ligger kvar i fil (Lane Allocation Signals) eller mobil VMS.

Litteratursammanställning
Här följer en kort sammanställning av analyser och uppföljningar på trafiksäkerhetsåtgärder vid
vägarbetsplatser i Sverige och internationellt, med särskild inriktning mot olycksanalys och
hastighetslugnande/-kontrollerande åtgärder.
Hastighet som problem generellt och vid vägarbetsplatser
Hastighetsfrågan är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet även i andra länder. En rad uppföljningar finns
på hastighetsöverträdelser i flera europeiska länder. Brittiska transportdepartementet har övervakning på 27
platser vid motorvägar, sju platser vid dubbelfiliga länsvägar och 26 enfiliga landsvägar, och 36 platser i
stadsmiljö. Det holländska transportministeriet rapporterar månadsvis medelhastighet, andel
hastighetsöverträdelser och de 10 snabbaste procenten fordon baserat på information från 40 platser vid
motorvägar (begränsning: 100 eller 120 km/h). En analys av fordonstyp görs efter längd. Olika regionala
och lokala vägar har också platser för uppföljning av regionala och lokala myndigheter, men det finns
ingen enhetlig central insamling. Det tycks emellertid inte i något europeiskt land förekomma någon
systematisk uppföljning vid just vägarbetsplatser!
Att nedsatt hastighet vid vägarbetsplatser inte respekteras har även uppmärksammats i andra länder än
Sverige. I maj 2006 gjorde den danska polisen en särskild insats för att kontrollera hastigheten vid
vägarbete på motorväg med hastighetsbegränsningen 50 km/h. Man registrerade ett flertal bilar med
hastigheter över 90 km/h och några över 100 km/h. (Resultatet medförde en satsning på fortsatt kontroll
med mobil automatisk hastighetsövervakning, bland annat mellan Hundige och Greve Syd där man
breddade en fem kilometer lång sträckning med en fil i var riktning.)
I Sverige är frågan om hastighet förbi vägarbetsplatser är ständigt under diskussion. Under hösten 2006
förändrades högsta generella hastigheten förbi intermittenta arbeten på motorvägar från 90 km/h till 70
km/h (TR 40A 2006:22096). Beslutet motiverades med ”det fortsatta tidsutrymme som behövs för att finna
nya möjligheter att skapa säkrare vägarbetsplatser på våra motorvägar, och i avvaktan på ny VMF
(Vägmärkesförordning)”. Vidare diskuterar man i ett internt nyhetsbrev för Vägverket att det ”kan
åstadkommas på olika sätt där effekten blir att den faktiska hastigheten är högst 70 km/tim förbi
arbetsplatsen. Alternativt väljs omledning/förbiledning där så är lämpligt.” Beslutet gäller från och med
den 16 november 2006 och tills vidare. Undantag från beslutet är etablerings- och avetableringsarbeten vid
fasta vägarbetsplatser.
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Olycksanalyser för vägarbetsplatser i Sverige
En rad brister vid olycksregistrering i Sverige, som redovisas i resultatdelen, gör det svårt att analysera
olyckor vid vägarbetsplatser. Därmed är det svårt att veta vilka typer av arbeten som är särskilt utsatta och
vilka metoder och ny teknik som skulle kunna ge effekter trafiksäkerhetsmässigt.
En av få analyser av olyckor vid vägarbetsplatser i Sverige kopplad till olyckstyp och teknisk utrustning
gjordes för perioden 2002-2004, med olycks- och incidentstatistik från entreprenören Vägverket
Produktion (Bolling, 2005), vilket endast är en mindre del av totala antalet olyckor i landet. Totalt
analyserades 67 olyckor rapporterats varav 6 där någon person har blivit svårt skadad eller dödad. Den
mest rapporterade olyckan är påkörning av arbetsfordon och därefter kommer påkörning av TMA (27
procent), vilket tyder på att användningen av TMA är motiverad ur olyckssynpunkt. Enligt samma referens
har trafikincidenter vid vägarbetsplatser har ökat kraftigt från år 2000 till år 2003 (Bolling, 2005).

TMA-skydd – räddare i nöden. Flera
olyckor vid vägarbetsplatser i Sverige
de senaste åren anses ha fått en mildare
utgång på grund av TMA-skydd. Lund
den 29 januari 2002 (till vänster) och
Jönköping 4 juni 2002 (lilla bilden
ovan). TMA tycks inte vara lika
vanligt i andra länder. Denna översikt
begränsar sig framför allt till att
omfatta tekniska hjälpmedel för att
påverka lugna trafikrytmen och
kontrollera trafikflödet vid
vägarbetsplatser. FOTO: VÄGVERKET
PRODUKTION.

Olycksanalyser internationellt
Analyser av olycksfrekvensen av trafikolyckor i anslutning till vägarbetsplatser är relativt ovanliga i
världen. Flera studier visar dock att olycksfrekvensen på en vägsträcka är kraftigt förhöjd med ett
vägarbete jämfört med samma vägsträcka utan vägarbete. Som exempel kan nämnas Marlow (1990) som
visar förhöjd skadefrekvens på trefiliga motorvägar och mindre landsvägar i England, och Kockelke (1990)
som visar på förhöjd skadefrekvens på tyska motorvägar och som främsta anledning i samtliga områden
”olämplig hastighet”. Andra, relativt gamla undersökningar från Storbritannien och USA, vilka har
beräknat hur vägarbeten påverkar olycksfrekvensen, är: Graham, Paulsen and Glennon (1978), Nemeth and
Migltez (1978), MacLean (1979), Kemper, Lum och Tignor (1984), Summersgill (1985), Garber and Hugh
Woo (1991).
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Utförlig data avseende vägarbetsolyckor i USA redovisas the National Work Zone Safety Information
Clearinghouse ( http://wzsafety.tamu.edu ). Olycksstatistiken är möjlig att redovisa tack vare likartade
metoder för insamling, registrering och dataförvaring i samtliga delstater (Figur 11). I USA inträffar ca
1000 dödsolyckor per år vid vägarbetsplatser. I omkring 90 procent av olyckorna är det bilisterna som
drabbas. År 2002 dödades 75 vägarbetare varav 25 kördes på och resten dödades av egna maskiner och
fordon. Lastbilar är inblandade i närmare 25 procent av olyckorna. De största problemen är vid kortare
arbeten på mindre än tre dagar. I Europa finns inte motsvarande samlad statistik för trafikolyckor med
dödlig utgång i anslutning till vägarbetsplatser, och det är alltså inte möjligt att göra samma typ av
djupanalyser av dödsolyckor och andra olyckor.
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Figur 11. Antal döda vid vägarbetsplatsolyckor i USA 1984-2005 (staplar). Antal olyckor ökar i
absoluta tal, till skillnad från Storbritannien. Andelen dödsolyckor mellan fordon ökar medan olyckor med
oskyddade trafikanter snarare minskar. Att redovisa motsvarande data från Sverige är knappast möjligt
beroende på brister i registrering av data. Opublicerad analys av offentlig data (databaserna FARS och
GES) av John M. Sullivan, University of Michigan, Transportation Research Institute.

I den tidigare nämnda ARROWS (1998) finns en rad uppgifter om olycksanalyser, tyvärr utan referenser.
Projektet genomfördes under mitten och slutet av 90-talet. I slutrapporten anges att en internationell
sammanställning av olycksstudier utarbetad för Arrows visar att vägarbeten vanligtvis har högre
olycksfrekvens jämfört med liknande sektioner utan arbete. Undersökningar av trafikantbeteende i vid
vägarbetsområden visar att för höga hastigheter, ojämn körning och för korta avstånd till framförvarande är
sådant som förekommer regelbundet i vägarbetsområden. Sådana beteenden är karaktäriserat som
högriskbeteende och antas påverka trafiksäkerheten negativt. Även om stora skillnader finns mellan olika
länder finns en rad slutsatser från Väst och Central/Östra Europa. Resultat av olycksstudier visar att mer än
hälften av olyckorna vid vägarbetsområden är rear-ends-kollisioner (exempelvis 60 procent i
Storbritannien och 63 procent i Tyskland). Dessa olyckor, liksom sidokollisioner förekommer framför allt
under dagtid, med större trafikmängder. En annan relativt vanlig olyckstyp är kollision med ett fast
föremål, oftast nattetid och kopplat till olämpliga hastigheter. Slutligen finns olyckor klassificerade som
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kollision med vägarbetare. Generellt är vägarbeten under kort tid mer utsatta för olyckor och vägarbeten
som är utsatta för trafik i båda riktningar.
Ifrån Turkiet visar en studie (Demirel & Akgüngör, 2006) att vägarbetsolyckor utgör åtminstone omkring
två procent av det totala antalet olyckor, både när det gäller antal olyckor, antal dödade och antal skadade
(Tabell 7). Andelen påminner alltså om andelen vägarbetsplatsolyckor i västra och centrala Europa, men i
absoluta tal och per registrerat fordon ligger man relativt högt för samtliga parametrar. Samma studie
påpekar att motsvarande data från Turkiet under 90-talet inte finns, eftersom trafikolyckor kopplade till
vägarbeten inte registrerades speciellt förrän år 2000.
Tabell 7. Vägarbetesolyckor och andra olyckor på turkiska vägar mellan 2000 och 2002 (Road Traffic Accidents
Statistics 2000-2002; hämtat från Demirel & Akgüngör (2006)). Notera att motsvarande statistik om antal skadade är
relativt svår att tillgå från Sverige.
År
2002
2001
2000

Antal olyckor
vid vägarbete
1119
1122
1456

övriga
53627
54038
63933

Antal personer dödade
vid vägarbete övriga
62
2838
63
2891
94
3847

Antal personer skadade
vid vägarbete övriga
2031
92194
2036
92461
2635
113242

En till studie analyserar och jämför – som en av ytterst få undersökningar – olyckor vid olika typer av
vägarbeten vid större japanska vägar (i uppsats kallade "expressways") fram till början av 1990-talet
(Kuroda & Inoue, 1996). Under perioden 1990-1992 rapporterades årligen 20 till 30 dödsolyckor vid
vägarbetsplatser vilket utgjorde 0,5-0,8 procent av totala antalet olyckor på de studerade vägarna. I en
analys av 315 olyckor 1986-1990 vid vägarbetsplatser ansågs 258 vara orsakade av trafikanter och 43 av
arbetare. (Övriga 14 utgjordes av arbetsmiljöolyckor som ej hade med omgivande trafik att göra). De
olyckor som utgjordes av trafikanter fördelade sig enligt följande: ”Vårdslöshet 33,7 %, titta åt sidan 17,4
%, insomnande 14,7 %, övriga 11,2 %, extrema hastigheter 7,8 %.”. Övriga sex grupperingar låg mellan
5,8 och 0,4 %. Det är värt att kommentera svårigheten att skilja på framför allt vårdslöshet och extrema
hastigheter. Bland olyckor som orsakades av arbetare utgjordes hela 76,7 % av ”careless backward
moving”. Undersökningen redovisar vidare olika typer av arbeten med avseende på antal olyckor,
olycksfrekvens och frekvens av trafikantskador och arbetarskador. Bland annat uppvisar vägmarkering den
högsta skadefrekvensen hos både arbetare och trafikant per arbetsinsats.
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Mobil poliskamera, ATK
(automatisk trafikkamera) för
utvärdering inom ramen för
Projekt Säkrare
Vägarbetsplatser. Notera att
utseendet varierar mellan olika
länder – och utseendet bör vara av
stor betydelse för den
trafiklugnande effekten. Det är
således vanskligt att jämföra
resultat i olika studier. Alla
studier pekar på en
hastighetslugnande effekt men av
olika storlek beroende på
exempelvis utseende och
hastighetsbegränsning på
arbetsplatsen.
Irsta, Ö Västerås, oktober 2005.
FOTO: FREDRIK FRIBERG.

Efterfrågade utvecklingsområden i Sverige
I Sverige finns för närvarande inga olycksfallsbaserade analyser av farliga arbeten. Däremot visar enstaka
allvarliga olyckor och efterfrågan från vägarbeten, bland annat de 130 förslagen under Vägverkets
förslagskampanj Idéjakten att teknikutveckling inom några områden anses särskilt viktiga. Ungefär samma
arbetsmoment tas även upp av Bolling (2005). Ett sådant arbetsmoment är etablering och avetablering av
en arbetsplats. En utveckling av metoder för att effektivt placera och ta bort olika typer av skyltar och
skyddsanordningar bör snabbt komma till stånd. I dag markerar arbetsledningen ofta i förväg var skyltar
skall placeras vid större vägarbetsplatser på högtrafikerade vägar. Denna markering skulle eventuellt slopas
kunna genom införande av ny teknik. Ett annat svenskt problem är mitträckesarbeten. För
anläggningsarbeten med mitträckesarbete krävs god planering. Detta är ett arbetsmoment som tillkommit
under senare år, och därför finns ingen omfattande erfarenhet. Detta förutsätter en särskild genomgång av
hittills bedrivna arbeten för att kunna komma med en väl underbyggd rekommendation till arbets- och
utmärkningsprincip. För underhållsarbeten av mitträcken vanligen större möjligheter att säkra arbetsplatsen
även om detta kan leda till tydliga störningar för passerande trafik. Alternativa lösningar är lotsning förbi
arbetsplatsen på sträcka med ett körfält och plogen, en anordning som tvingar ut trafiken från linräcken.
För intermittenta arbeten är utmärkningen i allt väsentligt mobil. Bland de intermittenta arbeten som
bedöms som mest utsatta är målning av vägmarkeringar mellan körfält. För dessa finns teknik som minskar
risker för personskador avsevärt, men endast en del av nuvarande utrustning är anpassad för denna teknik. I
en del fall nyttjas inte den nya tekniken även där utrustning finns.
Utvärdering av trafikkontrollerande metoder
Ytterst få svenska utförliga utvärderingar har genomförts i Sverige av trafikkontrollerande metoder vid
vägarbetsplatser och effekter på hastigheten. En av få utvärderingar genomförs av Vägverket Produktion
(Projekt Säkrare Vägarbetsplatser) som en förlängning av kampanjen Idéjakten år 2002-2003. I projektet
utvärderades lots för att dirigera trafik förbi reparationsarbete på 2+1-väg, och metoden visade sig vara ett
bra alternativ för att få en jämn låg hastighet förbi arbetsplatser. Utfallet bör dock vara beroende av
trafikmängd och lokala betingelser. En enkätundersökning visade att trafikanterna uppfattade metoden med
flaggvakt och lots förbi arbetsplatsen var bra (36 %) eller mycket bra (58 %). En stor andel (68 %) av dem
som svarade föredrog ”aktuell metod” som lämplig trafiklösning, att jämföra med 15-21 procent för övriga
metoder. Enkäten indikerade bra förståelse för denna åtgärd och för trafiksäkerhetsåtgärder generellt. För
2+1-vägarbeten med maxflöde upp till ca 500 fordon per timme ansåg man metoden vara rimlig. Vidare
bedömdes metoden vara utvecklad för mer storskalig användning för reparation på mötesseparerad
landsväg. Med praktiska försök som grund genomförs under början av 2007 en teoretisk kömodellering för
att svara på frågan: Hur stora trafikmängder klarar man med nuvarande metod med olika typer av arbeten?
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Några förslag till teknisk utveckling för olika
komplicerade arbetsmoment ges av Bolling (2005)
men få praktiska utvärderingar finns av dessa
förslag och få förslag är tydligt inriktade på
hastighetskontroll.
Utvärdering av trafiklugnande åtgärder
Den europeiska kartläggningen visar att olika
trafiklugnande metoder används i de studerade
länderna. Olika försök bedrivs i olika länder och
det finns möjlighet att utbyta erfarenhet
internationellt, även uppföljningar på användning
är relativt få (Tabell 8).
Det finns relativt få undersökningar i världen, som
försöker analysera effekten hos trafiklugnande
Försök med lots/konvoy vid reparation av
utrustning, och de flesta vetenskapligt publicerade
mitträckesseparerad 2+1-väg. Försöket är ett av
är från USA. En sammanfattning av påträffade
få exempel på användning av lots i Sverige och
utvärderingar finns i Tabell 7. I många fall har
ett sätt att trafiksäkra arbeten som innebär att
utvärderingar genomförts av samma typ av
arbetare exponeras för trafik helt utan skydd.
utrustning eller åtgärd men eftersom exempelvis
Nora, Sverige, augusti 2005. FOTO: ÅKE
design av skyltar varierar är det vanskligt göra
JOHANSSON.
jämförelser eller direkt addera studier till
varandra. Denna svårighet kan exemplifieras med
en studie av Ullman et al. (2007) som jämför förståelsen av enkla VMS. Bilisters förmåga att uppfatta olika
budskap varierar kraftigt beroende på hur man formulerar detaljer i ett textmeddelande.
Pettersson (1978) och Eikanger (1978) visade att vibrerande linjer (”rumble strips”, ”vibration strips”) och
avsmalnande filer hade betydelse för hastigheten.
VMS: Så tidigt som 1994 kunde undersökningar vid vägarbetsplatser i Virginia visa att en typ av enkla
VMS kunde minska trafikanternas hastighet liksom hastighetsvariansen (Garber & Patel, 1994). Fontaine
& Carlson (2001) presenterar effekten hos hastighetsskyltar (och rumble strips) vid vägunderhållsarbeten. I
USA undersökte Ullman & Rose (2005) effekten hos dynamisk hastighetsdesign vid olika tillfällen vid sju
olika permanenta platser av speciellt intresse, exempelvis skolgårdar, i Texas (alltså inte vägarbeten).
Andra exempel är Sorrell, Sarasua. et. al. (2007) och McCoy, Bonneson et. al. (1995) som undersökt den
trafiklugnande effekten hos skyltar som visar trafikanten dess verkliga hastighet vid vägarbeten i USA.
Den förstnämnda referensen jämför olika typer av meddelandekombinationer som visar att föraren kört för
fort.
Flaggning, koner etc: I USA har man visat att flaggande (ej stoppande av trafik) minskade hastigheten (19
procent i medeltal), liksom användning av koner (7 procent i medeltal). Richards, Wunderlich & Dudek
(1985) som visade att flaggande (ej för att stoppa trafiken) minskade medelhastigheten med omkring 19
procent. Elvik & Vaa (2005) redovisar en uppgift från Richards, Wunderlich & Dudek (1985) angående
temporär vägmarkering vilket indikerar en 7 procentig minskning.
Ytterst få svenska utförliga utvärderingar har genomförts i Sverige av ny teknik vid vägarbetsplatser och
dess trafiklugnande påverkan. En av få utvärderingar (Projekt Säkrare Vägarbetsplatser, se ovan)
genomförs av Vägverket. I projektet utvärderades några av 130 kampanjförslag som ansetts särskilt
intressanta. För förslag angående trafiksänkande åtgärder på fast arbetsplats visade studien att samtliga fyra
testade åtgärder – passivt mobilt farthinder; skylt med digital display visande passerande fordons hastighet;
aktivt farthinder (hinder beroende av passerande fordons hastighet); och mobil ATK (Automatisk
trafiksäkerhetskontroll) – ger en hastighetsnedsänkande effekt, både före, vid och efter arbetsplatsen.
Medelhastigheten för passerande fordon var lägre med åtgärd och dessutom var spridningen av hastigheten
för de passerande fordonen mindre (färre fordon passerar med extremt hög hastighet). Noteras bör att det
aktiva farthindret bara utgjordes av en prototyp med inkörningsproblem. Ytterligare, icke utvärderade
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undersökningar genomfördes 2006-2007 för att kunna utvärdera metoderna generellt och se om resultaten
går igen på andra arbetsplatser (ej färdiganalyserade; pers. komm.). Samma typ av minigupp och aktiva
farthinder jämfördes som även alternativ till enbart hastighetsmärken vid reparation av mitträcke i
Gästrikland, Sverige under 2006 (Hans-Olov Johansson, opubl.) med hastighetsbegränsningen 50 km/h.
Båda utrustningarna gav en hastighetssänkande effekt (medelhastighet referens utan extra utrustning 55
km/h, wake up 29 km/h och aktivt farthinder 24 km/h).
Tabell 8. Utvärderingar av hastighetssänkning av trafiklugnande metoder. Notera att samtliga undersökningar
visar på lägre hastighet med studerad åtgärd. Endast Vägverket (2006) jämför flera metoder mot varandra. Ett fetstilt
S efter en referens visar att undersökningen har genomförts i svenska förhållanden. Notera att samtliga
undersökningar visar på hastighetsminskningar.
Trafiklugnande metod
Generella rekommendationer
etc angående hastighet vid
vägarbetsplatser

Skyltning stationära
vägarbetsplatser
”Din-fart-skyltar”

Flaggande
Poliskamera/polisövervakning
Exempel på temporär
vägmarkering
VMS
Skyltning mobila arbetsplatser
VMS

Mekaniska åtgärder
Avsmalnande filer
Aktivt minigupp
Jämförandestudier av minst
tre metoder och referens utan
åtgärd

Referens
Dixon and Ogle (2004), Federal
Highway Administration (2003),
Wang, Dixon, and Jared (2003).,
Dixon and Wang (2002) Maze,
Kamyab & Schrock (2000), Arrows
(1998)

Hastighet
-

Kommentar

Sorrell, Sarasua. et. al. (2007),
Mattox, Sarasua et al. (2007)
Vägverket (2006) S, McCoy,
Bonneson et. al. (1995), Pesti, Geza,
and McCoy. (2002), Garber, Patel et
al (1995).
Richards, Wunderlich & Dudek
(1985)
Vägverket (2006) S, VTI (2001) S,
Arnold (2005)
Richards, Wunderlich & Dudek
(1985)
Garber & Srinivasan (1998), Garber
& Patel (1994)

↓

Även studier på
långtidseffekter av
skyltning finns
(Pesti, Geza, and
McCoy;, 2002).

↓
↓
↓
↓

Vägverket (2006) S

↓

Pettersson (1978) och Eikanger
(1978)
Vägverket (2006) S, Hans-Olov
Johansson (opubl) S.
Vägverket (2006)

↓
↓
↓

Vidare undersökte Projekt Säkrare Vägarbetsplatser kompletterande skyltning om rekommenderad
hastighet för rörliga arbeten resulterade i lägre hastigheter för passerande fordon. I de sex försöken var
medelhastigheten med skyltning i genomsnitt 14 km/h lägre än motsvarande försök utan skyltning.
Hastighetssänkningen varierade dock påtagligt mellan olika vägsträckor. En analys visade att skillnaden i
hastighet var statistiskt säkerställd (p<0.05). Analysen visade också att vägbredden har betydelse för
åtgärdens effekt. Åtgärderna gav signifikant (p<0.05) större effekt på bredare vägar (minst 10 meter). På
breda vägar innebar kompletterande skyltning en särskilt tydlig minskning av hastigheten hos de fordon
som passerade med högst hastighet.
38

Rapporten föreslog därför kompletterande skyltning om rekommenderad hastighet för vägar med en
genomsnittlig vägbredd på minst 10 meter och en övervägande, ordinarie hastighetsbegränsning på minst
70 km. I försöket användes kvadratiska skyltar med sidan 90 cm vilket med övrig kravställd skyltning,
belysning m.m. kan innebära brist på plats på fordonet. En skylt med dimensionen 60 cm skulle bättre få
plats, dock på bekostnad av sämre synbarhet. Ett test med denna dimension bör genomföras.

Broreparation/isolering och
beläggningsarbete, SO
Ankara, Turkiet maj
2006. Ett exempel på
dålig sikt. Arbetet sker
på väg med
hastighetsbegränsning 90
km/h, med okontrollerad
genomfart från båda håll
och utan
hastighetskontrollerande
eller trafiklugnande
åtgärder utöver den
trafikanordningsinformat
ion som är obligatorisk.
Motsvarande situation
uppstår knappast i
Sverige. FOTO: FREDRIK
FRIBERG.

I Sverige genomfördes en utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser redan 2001 (VTI, 2001).
Resultaten stämmer i stort överens med de undersökningar som genomförts under senare år (Vägverket,
2006) och från hastighetsmätningarna (två platser) visar att kameraövervakning har potential att sänka
hastigheten förbi vägarbeten. Uppmätta hastighetseffekter var av storleksordningen 5 km/h när hastigheten
mättes före och efter installation av övervakningsutrustning med tillhörande skyltning. Det är värt att
notera att hastighetseffekten var oberoende av hastighetsnivå, dvs. hastighetsminskningen var 5 km/h över
hela hastighetsregistret, till skillnad från senare studier som visar på en mindre spridning i hastighet med
hastighetssänkande åtgärder (Vägverket, 2006). Minskningen i hastighet när kameraövervakning användes
innebar dessutom att antalet hastighetsöverträdelser ungefär halverades.
Om man jämför denna pilotstudie (VTI, 2001), som baseras på resultat från vägarbetsplatser med
hastighetsbegränsningen 50 km/h, med senare svenska studier med hastighetskameror på vägarbetsplatser
med hastighetsbegränsningen 30 km/h (Vägverket, 2006) finns skillnader i åtgärdens effekt. För
arbetsplatser med hastighetsbegränsningen 30 km/h är den genomsnittliga hastighetsminskningen större än
för arbetsplatser med hastighetsbegränsningen 50 km/h. En förklaring är att överskrida
hastighetsbegränsning utan skylt är betydligt vanligare med hastighetsbegränsningen 30 km/h, och
dessutom är differensen mellan den verkliga hastigheten och hastighetsbegränsningen större. Med
hastighetsbegränsning 30 km/h finns alltså större utrymme att påverka fortkörarna ner till gällande
hastighetsbegränsning. En annan förklaring skulle kunna vara att hastighetsbegränsningen skyltats på olika
vis i olika studier. I pilotstudien användes skyltar som inte använts tidigare och både kameror och skyltar
bör ha uppfattats som något nytt och okänt för bilisterna. En enkätstudie som kompletterar studien visar att
fortkörarna inte verkar ha uppfattat 50-skylten ”som den högsta tillåtna hastigheten utan mera som en
rekommendation” (VTI, 2001). Under de senaste åren har automatisk hastighetsövervakning införts i stor
skala både i Sverige och på kontinenten. Kanske kan fortkörares beteende ha förändras under de senaste
åren, så att de börjat uppfatta automatisk hastighetsövervakning som ett reellt hot. Slutligen bör nämnas att
det finns en stor skillnad i efterlevnad av hastighetsbegränsningar mellan olika arbetsplatser. Det är möjligt
att skillnaden mellan studierna åtminstone till viss del kan förklaras av slumpen. Hur stor denna slump kan
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vara är dock okänt eftersom inga storskaliga jämförelser av hastighetsöverträdelser vid svenska (eller
utländska) vägarbetsplatser har genomförts.
Av enkätsvaren att döma var fortkörare överlag positiva till kameraövervakade vägarbetsplatser (VTI,
2001). Detta är anmärkningsvärt eftersom alla alltså hade ertappats med att överträda
hastighetsbegränsningar förbi övervakade vägarbeten. Få angav att de haft bråttom eller hade varit
stressade. Fortkörningen kunde alltså inte förklaras av stress och/eller brådska. I stället gav fortkörarna
olika förklaringar till varför de ansåg att de inte hade gjort något större fel när de överskred den skyltade
hastighetsbegränsningen på vägarbetsplatsen. Enkätsvaren tyder exempelvis på att det inte anses vara
oaktsamt att köra några km/h för fort förbi ett vägarbete. Om den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h så
ska man också (kunna) köra med den hastigheten förbi vägarbetet. Uppenbarligen uppfattas inte 50-skylten
som den högsta tillåtna hastigheten utan mera som en rekommendation. Fortkörarna tyckte att både
skyltning och utformning av vägarbeten är tillräcklig för att de ska förstå hur de ska bete sig vid passage.
Men de anser samtidigt att arbetsområdet ibland sträcker sig över ett alltför långt vägavsnitt. Övervakning,
fysiska hinder och sänkt tillåten hastighet accepteras som åtgärder för att förbättra säkerheten, men inte att
polisen är inblandad.
Svaren från såväl fortkörare som arbetare visar att trafikanter som passerar vägarbeten nog inte inser att de
inte tar tilltäcklig hänsyn bara genom att hålla hastighetsbegränsningen (VTI, 2001). Utmaningen är att
ersätta synsättet att skyltad hastighet är den hastighet man ska hålla med synsättet att den är den maximalt
tillåtna hastigheten. I den redovisade pilotstudien var hastigheten nerskyltad till 50 km/h förbi de studerade
vägarbetsplatserna. Skyltningen resulterade i uppmätta medianhastigheter runt 40 km/h, vilket får anses
vara relativt lågt jämfört med andra studier (exempelvis Vägverket, 2006).
Mobil portal: I Sverige genomfördes år 2006 en test av mobil portal för VMS. Utrustningen lånades från
Nederländerna. I Nederländerna har den använts kontinuerligt sedan 1994 där det för närvarande finns ett
trettiotal mobila portaler (Salkert, i brev). Testet i Sverige utfördes i ett samarbetsprojekt mellan Vägverket
och Vägverket Produktion. Syftet med utrustningen är att skydda vägarbetare vid etablering och avslutning
samt att ge trafikanten en tydlig vägledning genom vägarbetsplatsen. Uppmärksamheten för
vägarbetsplatser ökas och en sekundär effekt är därmed att farten dämpas. Test genomfördes på E4 mellan
Stockholm och Uppsala på ett arbete med hastighetsbegränsningen 70 km/h. Här körde endast en liten del,
ca 10 procent, över den av portalen angivna hastighetsbegränsningen, men om man räknar bort trafik med
köbildning under rusningstrafik var siffran istället ca 15 procent. Det var påtagligt att efterlevnaden av
budskapet var stor. Endast någon procent fortsatte att köra i det körfält (K2) som var avstängt efter att de
passerat sista portalen med ett rött kryss för fältet. En test under sex nätter (3600 passager) på E18 nära
Stockholm visade att 15 procent körde snabbare än 81 km/h vilket indikerar olika hastigheter med mobil
portal beroende på yttre faktorer som trafikmängd och plats. Rent generellt är trafikanthastigheten högre på
natten så det är dock svårt att jämföra effekten trafikanthastigheter med och utan portal, på grund av
svårigheterna att hitta lämpliga referensmätningar. Preliminära resultat visar att de vägarbetare som deltog
i studien ansåg att hastigheten respekterades bättre med portalbudskap än för traditionella reflextavlor.
Resultaten styrks av drygt 300 trafikantsvar på frågan om de sett budskapen på portalen (Salkert, i brev).
En sekundär effekt av den mobila portalen var att köbildning minskades, vilket styrktes av positiva brev
från bilister som inkom till Vägverket.
ITS: Uppföljningar av ITS effekter för trafikanthastigheter vid vägarbetsplatser ytterst få. Många ITS
installeras med delsyfte att förbättra säkerheten vid vägarbetsplatser. I New York-regionen i USA tillsattas
1986 en kommitté – TRASCOM – bestående av flera myndigheter för att via ITS förbättra
kommunikationen och från början var huvudsyftet att koordinera uppgifter om vägarbeten (PIARC, 2004, s
267), men inga specifika uppföljningar för vägarbeten har presenterats.
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Bland trafiksäkerhetsfrågor för ITS betonar PIARCs ITS-handbok, 2:a utgåvan (2004)
vägunderhållsarbetare som en viktig och utsatt målgrupp. I publikationen presenteras bland annat 39 olika
fall av ITS-satsningar runt om i världen men ingen beskriver uppföljningar av effekter vid vägarbetsplatser.
En insats för lägre hastigheter vid vägarbetsplatser som på många sätt liknar det svenska Projekt Säkrare
Vägarbetsplatser (Vägverket, 2006) kommer från Danmark (vejdirektoratet.dk/dokument.asp?
page=document&objno=62486). En tragisk olycka inträffade med tre döda vid vägarbete i Danmark 2002
på grund av hög hastighet. Efter olyckan inleddes ett samarbete mellan danska Vejdirektoratet och
Test i Sverige av mobil
portal för VMS.
Utrustningen är från
Nederländerna. Testet i
Sverige utfördes i ett
samarbetsprojekt mellan
Vägverket och
Vägverket Produktion på
E4 mellan Stockholm
och Uppsala. FOTO:
JOHAN GRANLUND,
VÄGVERKET KONSULT

Københavns Radio för att få in förslag om hur man på bästa sätt kan undvika att sådana olyckor inträffar.
Över 80 lyssnare skickade in förslag till Vejdirektoratet via Københavns Radio. Flera av förslagen går att
läsa eller har åtminstone gått att läsa under på internetadressen www.trafikken.dk. Ingen tydlig utvärdering
eller uppföljning av förslagen tycks dock finnas.
Redan samma månad satte Vejdirektoratet upp kompletterande elektroniska hastighetsskyltar som upplyser
om vilken fart trafikanter skulle ha förbi vissa vägarbeten. Än viktigare var att polisen skulle kontrollera
hastigheter förbi vägarbetsplatserna i än betydligt större omfattning än man gjort tidigare.
Europeiska samarbeten för trafiksäkerhet och vägarbeten
Internationellt trafiksäkerhetsarbete samordnas till exempel av världsorganisationen PRI (La Prévention
Routière Internationale; International Road Safety) med huvudkontor i Lissabon, Portugal. Hittills har
arbetet inte varit inriktat mot vägarbetsplatser, men i vissa publikationer rör rekommendationer för
exempelvis varselklädsel.
Ett EU-finansierat projekt med syfte att samla europeisk olycksstatistik finns under namnet SafetyNet. På
SafetyNets hemsida finns dessutom översiktlig information om efterlevnad av hastighetsgränser men ingen
information som särskilt berör vägarbetsplatser. Totalt 17 länder finns anslutna till databasen med den mest
basala, nationella trafiksäkerhetsdata som beräknas varje år. SafetyNet listar drygt ett 80-tal EU-projekt
med trafiksäkerhetsanknytning varav ett par rör trafiksäkerhet vid vägarbeten. Ett projekt som leds av
Hellenic Institute of Transport (HIT) har som mål att ta fram ett utbildningsprogram för vägarbetare och
körskollärare, för att förbättra säkerheten vid vägarbeten. Tillsammans har man ett par andra grekiska
aktörer liksom representanter från Slovenien, Tjeckien och Holland.
Inom de nordiska länderna finns Nordiskt Möte för Förbättrad vägutrustning (NMF) som delvis berör
utrustning för trafiksäkerhet vid vägarbeten. Sammanslutningen är ett samarbetsorgan för aktörer i samtliga
nordiska länder och listan på sin hemsida ett 15-tal artiklar och rapporter, men ingen med direkt
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anknytning till vägarbetsplatser. Dessutom finns en sammanslutning av nordiska vägmyndigheter,
NORTEK, som behandlar säkerhet vid vägarbetsplatser.
Inga kommittéer eller utskott finns i Europa för att gemensamt utveckla vägarbetsplatser, utöver de mer
tillfälliga EU-projekten. Flera europeiska deltagare deltar i det utskott av TRB (Transportation Research
Board) i USA som arbetar med vägarbetsplatser. Inom denna grupp förekommer framför allt utbyte av
erfarenhet av nationella projekt, snarare än långtgående internationella samarbeten för uppföljning av ny
teknik (Turbell, muntl.)
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Reflektion
Säkra vägarbeten som del av trafiksäkerhetsarbetet i stort
Det kan diskuteras om säkerheten vid vägarbetsplatser är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet. Denna
visar att andelen vägarbetsplatsrelaterade olyckor är relativt liten – mellan 1 och 3 procent. Andelen styrks
av liknande undersökningar i USA och Turkiet.
Å andra sidan visar studier att vägavsnitt med vägarbetsplatser medför en kraftigt ökad risk för
trafikolyckor, en risk som många menar är onödig. Flera undersökningar visar att man med relativt enkla
och billiga medel kan informera och lugna trafiken förbi våra arbetsplatser (Vägverket, 2006). Inför
framtiden krävs dock en insats – helst internationell – för att utvärdera effekten av dessa medel. Vidare
krävs en diskussion mellan entreprenörer och beställare av finansiering och arbetsuppdelning. Många
entreprenörer upplever att man genom att ta upp eventuella metoder i ett anbud riskerar att bli för dyr i
anbudsvärderingen (pers. obs.). Flera anser att beställaren bör tillhandahålla eventuell utrustning.

Fjärrstyrda skyltar på prov i Danmark.
Några av många fjärrstyrda skyltar för
stationära arbeten i Danmark. Syftet är att
minska det riskabla arbetet vid öppning och
stängning för dagen av ett vägarbete. Förutom
en trafiksäkerhetsvinst finns också en tidsvinst.
FOTO: VEJDIREKTORATET, DANMARK

Olycksdata i Europa och USA
Mellan delstater i USA är arbetet med olycksdata betydligt mer likartad jämfört med arbetet mellan olika
länder i Europa. Data samlas i en databas kallad FARS och statistiken redovisas på Internetsidan: År 2005
omkom till exempel 1074 personer i trafikolyckor vid vägarbetsplatser i USA. Samtliga dödsfall
kategoriseras i grupperna ”anläggning”, ”underhåll”, ”samhällsservice” och ”vägarbete okänt” (den
sistnämnda totalt 87 av de 1074 dödsfallen 2005). Värt att notera är att denna statistik alltså omfattar
dödsfall, inte olyckor i allmänhet. Att dokumentera och vidarebefordra information om dödsfall – och
specificera att olyckan inträffade vid vägarbetsplats – möter nog inte något större motstånd från berörda
myndigheter. Thomas Fredlund, Vägverket kommenterar de amerikanska siffrorna: ” Den enorma
mängden data (runt 40 000 dödsfall/år) ger ju möjligheter att göra statistiska beräkningar av riskmått mm
för en mängd olika kraschkombinationer. Jag har inte sett något motsvarande för skadefall, men det är väl
hart när omöjligt för ett land av den storleken. Det är ju knappt möjligt för Sverige.” Hur som helst finns
betydligt större möjligheter till analyser i en databas som omfattas så många fler olyckor än varje enskilt
lands databas i Europa. På det här området ligger exempelvis EU långt efter (med databasen IRTAD).
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Det vore önskvärt att Europa inför framtiden har en mer likartad av insamling av olycksdata från
vägarbetsplatser i olika europeiska länder – åtminstone för dödsfall. Data bör kunna lagras och
djupanalyseras utan att det skall finnas betydande metodskillnader. För svenska förhållanden och för
analys av trafikolyckor vid vägarbetsplatser skulle det vara särskilt angeläget med ett samarbete med
länder i Nordvästeuropa, som normalt liknar varandra inom trafiksäkerhetsområdet (förslagsvis de
nordiska länderna, Storbritannien och Holland).
Förändrat olycksarbete inom Europa för förbättrade analyser
Resultaten visar att länder i Europa har olika organisationer, olika mallar för registrering av olycksdata
samt olika programvaror för förvaring och analys av data. Olikheterna gör sammantaget att det för
närvarande knappast är möjligt att kunna slå samman data från olika länder. Det skulle till exempel vara
nödvändigt att använda data från hela Nordvästeuropa länder för att kunna analysera kategorier av
trafikolyckor vid vägarbetsplatser under kort tid (några år). En frågeställning som med nuvarande
arbetssätt inte går att svara på är vilka typer av vägarbeten som kan anses vara de farligaste med avseende
på döda eller svårt skadade – i Sverige och i Nordvästeuropa med liknande förutsättningar. Sådana
frågeställningar är helt nödvändiga att kunna göra för att avgöra vilka åtgärder som är de mest effektiva
och vilken effekt de ger i form av minskat antal olyckor.
En slutsats från undersökningen av olycksdata är att flera länder borde utvärdera om vägarbetsplatser borde
anges särskilt vid olycksregistrering. Internationellt bör man titta på om det finns möjlighet att definiera
och standardisera registrering av olyckor vid vägarbetsplaster för att underlätta jämförelser. Bra länder
borde kunna fungera som förebilder.
Resultaten visar vidare att Sverige är sämre att samla in och lagra olycksdata från arbetsplatser än till
exempel Belgien, Holland och Storbritannien men bättre än exempelvis Portugal. Jämför man området
vägarbetsplatser i Sverige med andra områden inom trafiksäkerhet – där Sverige normalt ligger i topp – så
indikerar resultaten att olycksdata för vägarbetsplatser är relativt sett eftersatt. För att Sverige skall bli
bättre behövs exempelvis mer detaljerad registrering för polisen, instruktioner och utbildning för polisen
liksom eventuellt mer specialiserade trafikpoliser. Dessutom krävs en långsiktig planering på Vägverket
för att lagerhålla insamlad statistik. Byte av programvara och liknande skall inte försvåra arbetet, med –
som här – analys av farliga arbeten.
Svenska vägarbetsplatser farliga?
Det finns ingen svensk undersökning som redovisar att vägavsnitt med vägarbetsplatser skulle vara mer
drabbade av olyckor än motsvarande vägavsnitt utan. Detta kan däremot visas i flera internationella
undersökningar. Möjligen skulle man kunna likna en väg med bristande säkerhetsstandard: I en
undersökning studerade Folksam har studerat 215 dödsolyckor som inträffade på svenska vägar 2004, och
vägens bristande säkerhetsstandard visade sig orsaka 72 procent av dödsfallen, medan 53 procent berodde
på brister i bilens säkerhetsstandard och 42 procent på förarens regelbrott. Ofta kan utgången bero på en
kombination av alla tre faktorerna. Slutsatsen är att en ”förbättrad vägstandard räddar flest liv är
ovedersägligt”. Trots bristande underlag för vägarbetsplatser är resultaten tänkvärda.
Trender i olycksstatistik motstridiga
Denna kartläggning redovisar att i Holland, ett annat land med relativt god registrering av olyckor, har
vägarbetsplatsernas andel av det totala antalet olyckor ökat på senare år (medelvärde för dödsolyckor och
allvarliga olyckor 1987-2005 var 2 procent). Andelen ökar för övrigt snabbare i tätbebyggda områden än
på landsbygd. Dessa uppgifter står i strid med de generella uppgifterna från Storbritannien, där andelen
snarare har varit minskande. De motstridiga resultaten borde ytterligare motivera Sverige till en analys av
trender.
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Tydlighet, enkelhet och konsekvens
Det är svårt att hitta information och vetenskapliga resultat om betydelsen av information och skyltning för
trafiksäkerheten vid vägarbetsplatser. I egna undersökningar har jag och andra kunnat visa att extra
information utöver det gängse vid en vägarbetsplats kan bidra till lägre medelhastighet och färre fordon
som kör extremt snabbt.

Smaken är delad som baken. I Sverige är längre textmeddelanden relativt sällsynta och skyltar för
vägarbeten har samma färger som andra typer av skyltar, dvs. gul på röd bakgrund. I Europa är gult en färg
som skall gälla för vägarbeten, för att skilja ut sig från de vanliga rödvita skyltarna. I USA är floran av färg
och form än större. Textmeddelanden är ofta relativt långa. Här används orange för att skilja ut vägarbeten
från allt annat. Washington, januari 2007. FOTO: FREDRIK FRIBERG.

Generell utformning av olika typer av vägskyltar, som varnings- och informationsskyltar
(Wienkonventionen) bör följas vid vägarbeten (Arrows, 1998). Gult är specificerat i guidelines för flera
europeiska länder som en färg som skiljer vägarbeten från permanent skyltning och vägmarkering. I
enlighet med standarder i Trans-European Road Network (TERN) och Trans-European Motorway (TEM)
rekommenderas gult som en Europafärg för skyltning och vägmarkering vid vägarbeten. Beroende på
nationell praxis kan gult användas antingen på inre bakgrunden i skylten eller på rektangulära plattor runt
skylten. Högre kvalitet på material bör användas för skyltning och vägmarkering kring vägarbeten än på
andra platser, synnerhet i svåra trafiksituationer, svår väderlek, övergångsställen och nattarbeten (Arrows,
1998). Exempel på sådana material flouroscerande skyltar. Att underhålla den goda kvalitén på vägskyltar,
vägmarkering och utrustning är naturligtvis viktigt och bör finnas med arbetsbeskrivningar och protokoll
för underhåll/genomförande.
Minimum av skyltning som används i vägarbete är 1) de som varnar för förekomsten av ett vägarbete
(vägarbetare med spade); 2) de som indikerar hastighetsbegränsning; och de som visar trafikriktning förbi
arbetsplatsen (Arrows, 1998). Skyltning skall naturligtvis anpassas efter lokala förutsättningar. Det är
viktigt att vägarbetet får ordentligt med utrymme och därför kan ett sätt vara att reducera antalet filer. Om
möjligt är ordinarie antal filer att föredra och då kan alternativet vara att smalna av befintliga filer, vilket
även leder minskad hastighet. Att minska antalet filer kan inte bara leda till trafikstockningsproblem utan
också till ökad sannolikhet för olyckor eftersom platsen där två filer går ihop till en kan utgöra en risk.
Även om skyltning och vägmarkering hjälper till kan det ibland vara nödvändigt att komplettera dessa
åtgärder med trafikkontroll. I vissa fall kan den plats som återstår vara för smal för trafik i båda riktningar.
För komplicerade arbeten på 2+1-vägar är det oundvikligt för en vägarbetare att exponeras för trafik.
Ytterst lite forskning tycks finnas inom området variabla textmeddelanden. I Sverige används VMS i form
av lysande vägskyltar både i form av rekommenderad hastighet (enbart hastighetssiffra) och skyltar som
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motsvarar normala hastighetsskyltar med röd bård (Figur 3). Det finns inga studier som visar om
trafikanter förstår skillnaden med och utan röd bård, varken nationellt eller internationellt. I Sverige pågår
för närvarande ett omfattande arbete att uppdatera vägmärkesförordningen och i arbetet ingår även en
omfattande informationskampanj, bland annat angående dessa frågor (Jan-Erik Elg, muntl.).
Ett annat ämne som diskuteras men där studier fortfarande saknar är synbarheten hos lystavlor (VMS)
jämfört med normal skyltning. Redan nu finns exempel på vägarbetsplatser i Sverige som helt bytt ut
uppsättningen av normala hastighetsskyltar mot lystavlor, och det vore önskvärt att en utvärdering kommer
till stånd.
Ett intressant eventuellt problem skulle kunna vara att uppfatta komplicerade och ickestandardiserade
meddelanden. Få om ens några internationella överenskommelser eller regelverk finns för användning. I
Frankrike består meddelandena ofta av tre textrader, och meddelanden finns som regel hela tiden. Om inget
speciellt har inträffat finns meddelanden i form av mer eller mindre underfundiga ordvitsar som kan
påminna om det kloka i att ta en paus, använda bilbälte eller dricka när det är varmt. Man skulle kunna
tänka sig att sådana meddelanden kan ta udden av verkligt situationsanpassade meddelanden, såsom
”bilolycka” eller ”se upp för vägarbete”. Det skulle också kunna vara värt att undersöka problematiken
med olika språk i komplicerade meddelanden, i synnerhet i Mellaneuropa där utbytet av trafikanter är stort
mellan olika länder. För en som inte behärskar franska kan vanliga franska begrepp kopplat till vägarbete –
som ”travaux” och ”chantier” – vara svåra om ens möjliga att begripa. Det verkar finnas en stor skillnad i
det internationella myndighetsarbetet mellan traditionella skyltar, med hög grad av standardiserat tänkande,
och VMS/ITS där skyltarnas utseende snarare styrs av produktutvecklingen hos enskilda företag.

Mobil portal med variabla
meddelanden.
Situationsanpassade meddelanden
är bra. Men kan variationen i
språk i komplicerade
meddelandenutgöra ett problem? I
synnerhet i Mellaneuropa finns ett
stort utbyte av trafikanter mellan
länder, Frankrike oktober 2006.
FOTO: FREDRIK FRIBERG.

Det tycks finnas en skillnad mellan olika länder i användning av symboler och textmeddelanden. Om
Frankrike är ett land som till stor del förlitar sig på textmeddelanden, så har Tyskland till övervägande del
symboler för samma ändamål. Båda dessa länder har gjort stora ITS-satsningar i form av fjärrstyrda VMSportaler längs motorvägarna (för övrigt med relativt likartade system; pers. obs), men med helt olika design
på meddelanden.
Jämförelser av teknikanvändning mellan länder
Resultaten visar att de deltagande länderna arbetar aktivt med att på ett eller annat sätt hantera hastigheter
förbi vägarbetsplatser. Metoderna varierar men det är tydligt att åtminstone de flesta länderna tar
säkerhetsfrågan på största allvar. Många av de metoder som redovisats har utvecklats från stationära till
mobila för att passa för vägarbetsplatser. Ett exempel är danska mobila och fjärrstyrda
klappskyltar/spaltskyltar som kan ses som en vidareutveckling av de fjärrstyrda stationära ”spaltskyltar”
som används mer storskaligt längs motorvägar i Centraleuropa, bland annat i centrala Tyskland (pers. obs.)
Ett flertal länder jobbar med samma typer av utrustning med olika design. En metod som används för att
personifiera vägarbetare och vägarbetet, är informationsskyltar med barn (typ min-pappa-jobbar-här).
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Direkta effekten skulle kunna vara att ge vägarbetet mer uppmärksamhet och det indirekta att uppnå en
lugnare trafik. Dessa skyltar har använts i exempelvis Sverige, Danmark, Norge, Frankrike och Tyskland.
Ingen studie har undersökt hur hastigheten förändras eller hur vilken annan inverkan skyltarna har. Man
skulle kunna tänka sig att en för storskalig användning gör att eftertanken och den positiva effekten inte
blir lika stor, men här krävs mer forskning.
Enligt Arrows (1998) är de flesta vägarbetare och andra inblandade inte medvetna om de stora riskerna när
de arbetar vid ett vägarbete. Detta står i kontrast till flera svenska undersökningar. I en svensk
undersökning som bygger på en enkätanalys för vägarbetare visas att den oro och otrygghet de känner på
jobbet är uttalad och har sitt ursprung i trafikrelaterade faktorer, framför allt hastigheten hos passerande
trafik, snarare än i arbetsrelaterade faktorer (VTI, 2001). Skillnaden i resultat indikerar en verklig skillnad
– det vill säga att svenska arbetare är mer medvetna om riskerna, än kollegorna i andra länder. En möjlig
orsak till skillnaderna är en högre grad av upplysning och utbildning i Sverige.

Skyltning om vägarbete och reducerad hastighet! Stationär portal med symbolbaserade bildpunktsskyltar
i Tyskland. Liksom Frankrike har Tyskland ett system av stationära portaler med fjärrstyrd, händelsebaserad
skyltning längs större motorvägar. I Tyskland är skyltarnas design betydligt mer inriktad mot symboler än
mot text. Kassel, Tyskland, januari 2007. FOTO: FREDRIK FRIBERG.

Under det EU-projekt som ledde fram till Arrows-handboken var ett av de viktigaste målen att ta fram
”harmoniserade” förslag på trafikanordningsplaner, för möjlig användning i Europa. Analysen av
Europeiska nationella standarder visade då att det ofta fanns märkbara skillnader mellan länder i
användningen av trafikkontroll och vägutrustning (Arrows, 1998). Denna skillnad internationella skillnad,
menar Arrows vidare, är resultatet av utveckling av traditionella utvecklingsmetoder under många års tid
liksom nationella skillnader i länder med lägre krav.
För långtidsarbeten vid motorvägar finns det en högre grad av likhet i arbetssätt mellan Europas länder;
dessutom har motorvägar varit föremål för mer vägarbetsforskning än andra vägtyper.
Däremot är skillnaden stor på arbetssätt mellan olika europeiska länder när det gäller andra typer av
vägarbeten (korttidsarbeten, läns- och stadsvägar) och ansträngningarna att harmonisera regler och
arbetssätt har inte varit lika stora – vilket inte är samma sak som att säga att dessa typer av arbeten inte är
av samma intresse ur trafiksäkerhetssynpunkt. Behovet av förbättringar när det gäller arbetssätt är enligt
Arrows (1998) än större för dessa icke standardiserade arbeten.
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Många, nya och komplicerade budskap. Vägarbetsplatser kan innebära ovana situationer. Plötsliga
inbromsningar och felaktiga beslut leder till en hetsig trafikrytm. Åtgärder kan ge ett bättre och lugnare
trafikflöde trots att inte hastigheten inte nödvändigtvis måste bli lägre. Washington, jan 2007. FOTO:
FREDRIK FRIBERG.

I många fall – konstaterar Arrows (1998) – så skiljer sig Arrows förslag från den nationella standarden för
säkerhet vid vägarbetsområden i Europas länder. (I sådana fall anser man vidare att nationella myndigheter
bör se över dessa rekommendationer i kommande omarbetningar av standarder/regler.). Efter Arrowsprojektet har Storbritannien inarbetat sekvenserat ljus i dess vägnorm, medan Arrows i slutrapport ansåg att
användning av blinkande ljus vid vägarbetsområden inte är lämpligt och bör minimeras för att upprätthålla
dess uppseendeväckande effekt.
Flera av förslagen i Arrows (1998) står ofta i motsats till det svenska arbetssättet. För hastighetskameror
anser Arrows att det för större vägarbetsplatser är det möjligt att använda en operativ kamera för var sjättesjunde ”dummy” (min översättning). Så kallade ”dummies” anses i Sverige, framför allt av Polisen, vara
mer olämpligt. Även om lite finns skrivet i Sverige om användning av ickefunktionella kameror, så anses
allmänt att en kamera skall vara en kamera, även om man i praktiken haft svårt att ha dem igång under en
stor del av tiden. Användning av renodlade ”dummies” har knappast förekommit i Sverige. Ett annat
exempel är TMA som över huvud taget inte nämns som skyddstips i Arrows. På flera håll i Arrowsrapporten anser man även att gult skall vara en färg speciellt förknippad med vägmarkering och skyltning
vid vägarbetsplatser. I Sverige används gult som skyltbotten också på vanliga skyltar vilket gör det svårt att
använda gult som en nationell vägarbetesfärg.
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Gul eller vit vägmarkering gäller? Enligt slutrapporten för EU-projektet Arrows (1998) bör vägmarkering
framför allt vara gul, precis som på bilden, men man påpekar också att temporär och befintlig vägmarkering
inte får ge tvetydig vägledning. I sådana fall bör den befintlig vägmarkering tas bort. Hannover, Tyskland,
januari 2007. FOTO: FREDRIK FRIBERG.

System som gynnar utveckling för trafiksäkra vägarbetsplatser
Resultaten av denna undersökning visar på stora satsningar i enskilda länder som åtminstone har som
delsyfte att verka trafiklugnande vid vägarbetsplatser. Två exempel är det storskaliga införandet av VMSportaler vid franska motorvägar och VMS-systemen av vägskyltar i Danmark. En skillnad mellan
exemplen är att i Frankrike har satsningen genomförts av entreprenören men i Danmark har investeringen
gjorts av den statliga väghållaren. I flera fall är satsningarna, framför allt på digital teknik, ITS och VMS,
betydligt större än de regionala utvärderingar av informerande ITS som genomförs i Västsverige.
I Sverige förs en diskussion om en bristfällig förmåga till utveckling inom bygg- och
anläggningsbranschen, kanske framför allt bland entreprenörer. En förklaring som ofta förs fram är att den
svenska marknadens utseende inte gynnar teknikutveckling. En drift- och underhållsentreprenörs
investering av VMS-portaler som i Frankrike skulle knappast vara möjlig, utan långa driftkontrakt (år 2032
och 2064) och utan att intäkterna kan gynnas genom satsningar utöver myndighetskrav (intäkterna kommer
via avgifter från trafikanter). I Sverige är drift- och underhållskontrakt ofta 3-5 år. Det är svårt att motivera
entreprenören till trafiksäkerhetssatsningar, annat än möjligen som presentation i mindre skala för
uppvärdering av anbud.
I Frankrike är dessutom vägadministrationens organisation helt annorlunda än den i Sverige.
Organisationer för framtagande av stödjande dokument och normer (SETRA) och uppföljning och
teknikutveckling (storregionala CETE) är fristående från organisationen för regional myndighetsutövning,
upphandling och underhåll (departementala DDE).
I Sverige genomfördes en omorganisation 1992 av Vägverket som då hade monopol på drift och underhåll
samt vissa anläggningsarbeten. Tidigare fanns en egen organisation inom Vägverket för dokumentation av
arbetsteknik och utvärdering av ny teknik. Denna verksamhet lades ned med hänvisning till att
utvecklingen skulle utföras av entreprenörerna. Både från myndighet och från entreprenör hävdar man att
denna teknikutveckling, inte fungerat. Ett par samarbetsgrupper mellan entreprenör och myndigheter
(framför allt Vägverket) har under de senaste åren tittat närmare på hur teknikutveckling inom väg- och
anläggningsbranschen kan gynnas, bland annat inom trafiksäkerhetsområdet, och förhoppningsvis
indikerar resultaten bra exempel på system i andra europeiska länder.
Svårighet att jämföra teknikstudier
Tabell 8 visar att en hel del studier har genomförts vid vägarbetsplatser, framför allt när det gäller
trafiklugnande åtgärder. Utvärderingarna sker med hastighet som mätning av eventuell effekt. Oftast
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redovisas medelhastighet och ibland kompletterat med andra mått som högsta uppmätta hastighet,
hastighetsnivå för vilken 85 procent av trafikanterna ligger under osv. I nästan samtliga fall utvärderas en
metod och referensen är ”ingen åtgärd”. För att jämföra olika utrustning mot varandra frestas man att
jämföra resultaten från olika studier, vilket dock är vanskligt.
Data från studier som redovisas i Lugnare arbete på
väg är nästan enbart insamlade under kort tid och
från enstaka vägarbetsplatser. Oftast är det inte
möjligt att göra längre uppföljningar eftersom
studerade vägarbeten ofta har varit korta. Det gör att
data ofta kan vara beroende av ovanliga händelser
enstaka dagar, exempelvis extremt väderläge under
test av en metod/referens. Många registrerade fordon
behöver inte vara en garanti för att studien har
rättvisande resultat. Osäkra data skulle kunna vara en
förklaring till varierade resultat mellan olika studier.
En annan förklaring till varierade resultat mellan
olika studier av samma typ av utrustning kan vara att
undersökningsmetoderna faktiskt inte riktigt är de
samma. Som exempel kan nämnas de båda
undersökningarna av mobil kameraövervakning
Är du på väg mot Nancy? Observera vägarbete
(ATK) (VTI, 2001 och Vägverket, 2006). En viktig
om 9 km! VMS/ITS-portaler finns även på relativt
faktor är när studien genomfördes i ett längre
lågtrafikerade vägavsnitt. En av hundratals kanske
perspektiv. Man skulle exempelvis kunna tänka sig
tusentals VMS-portaler i Frankrike. Kan den
fortkörare
efter
hand
inser
att
mobil
förhållandevis tidiga satsningen på ITS hos
kameraövervakning
(ATK)
kan
ge
böter,
medan
entreprenörer i Frankrike åtminstone delvis bero på
skyltar som visar din hastighet inte gör det. En annan
de långa kontraktstiderna och att intäkterna
skillnad mellan studierna är att den första studien
(vägavgifter) är direkt beroende på trafikanternas
(VTI, 2001) framför allt förlitar sig till en
val av resväg? FOTO: FREDRIK FRIBERG.
informationsskylt om hastighetskontroll före
vägarbetsplatsen (själva kameran var alltså ett
relativt okänt objekt för sex-sju år sedan), medan den andra studien förlitar sig på effekten hos själva
kameravagnen. I USA har liknande studier genomförts men i USA kompletteras hastighetskontrollen
åtminstone i många fall med en hastighetsdisplay som visar din fast. I vissa studier ingår dessutom
polisbemanning.
I USA har som nämnt en mängd utvärderingar av ny teknik presenterats, ofta finansierade på delstatsnivå.
Här finns ett behov av att utarbeta en generell metod för uppföljning för att underlätta framtida jämförelser.
Eventuellt skulle detta kunna genomföras med Europa.
Dokumentation av utvärderingar vid vägarbetsplatser
Vid ett flertal tillfällen har det alltså konstaterats att teknikutvecklingen inom anläggningsbranschen har
varit eftersatt, kanske framför allt när det gäller utförandenära områden – som trafiksäkerhet vid
vägarbetsplatser. Likaså är dokumentation från uppföljningar ofta bristfällig, oavsett europeiskt land.
Brister på dokumentation har påpekats tidigare i denna studie, men kan också exemplifieras med
uppgifterna i den omfattande engelska Traffic Signs Manual (Department for Transport/Highways Agency,
2006). Eftersom referenser till föreslagna trafikmängder för exempelvis konvoyarbeten ställdes frågan om
uppgifternas uppkomst. I stort sett samma fakta utan ändringar presenteras utan referenser redan i
dokumentets förlaga inom ramen för standards for highways ”Design Manual for Roads and Bridges”
(Department for Transport/Highways Agency, 1997) – även då utan referenser. Svaret på min fråga blev att
”fakta som angivs, exempelvis för trafikvolymer för vilka lotsarbeten kan användas, är baserade på
erfarenhet genom ”good practise” när metoderna utvecklades för mer än 10 år sedan. Tyvärr finns inga
rapporter om dessa arbeten tillgängliga.”. Liknande problem finns med uppgifter i Sverige (pers. obs).
För Sveriges del skulle det kunna handla om att dokumentera den positiva effekten genom användning av
TMA-fordon vid intermittenta arbeten, för att via upplysning (utmärkning på fordon) om filförändring
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utforma rörlig schikanlösning. Resultaten skulle vara av värde för andra länder. Med detta som bakgrund
efterlyses bättre dokumentation av uppföljningar av nya metoder.
Trafikkontroll vid vägarbetsplatser: lönsam trafiksäkerhet?
Ett flertal uppföljningar av hastighetssänkande effekter har redovisats i detta arbete. Näst intill alla studier
redovisar en minskning av hastigheten, minskat antal olyckor eller något annat mått som faktiskt kan visa
att metoden har avsedd verkan. Ett undantag från detta är en amerikansk utvärdering av ledande ljus som
visar att både trafikanthastigheten – och dessutom antalet olyckor (!) – ökar. Det var inte naturligtvis inte
detta man tänkte sig när man införde metoden. (Det kan vara värt att påpeka att denna studie inte gällde
vägarbetsplatser specifikt).
Ett annat undantag är avsmalning och liknande chikanlösningar som ibland kan användas som
trafiksäkerhetshöjande effekt, exempelvis för att uppmärksamma trafikanter och minska hastigheten. Det
finns mycket som talar för att metoden lyckas påverka uppmärksamhet och hastighet, men en amerikansk
undersökning av vägavsnitt med avsmalnande filer visar att frekvensen av olyckor är högre jämfört med
vägavsnitt med alltigenom normal filbredd.

Bildpunktsskyltar i vintrigt medljus. I Sverige har enstaka vägarbeten helt ersatt normal
hastighetsskyltning mot bildpunktsskyltar. Notera skyltarnas röda bård som visar att skyltarna är mer än
bara en rekommendation. Fortfarande finns inga utvärderingar av bildpunktsskyltarna jämfört med
traditionell skyltning när det gäller trafikanternas förståelse och effekter på hastigheter. Vägverket
Produktions arbete vid Västerås-Köping, februari 2007. FOTO: FREDRIK FRIBERG.

I Handbook of road safety Measures (Elvik & Vaa, 2005) görs ett försök att ekonomiskt beräkna nyttan av
traffic control (trafiklugnande och trafikkontrollerande åtgärder) vid vägarbetsplatser. Författarna kommer
fram till att det inte är känt hur många olyckor som förekommer vid vägarbetsplatser och hur allvarliga
dessa är. Det är därför omöjligt att veta hur stor nytta trafikkontroll gör. Därefter föreslår man att ett
sifferexempel kan indikera effekten av varningar vid vägarbeten. Med flera uppskattningar för norska
förhållanden kommer man slutligen fram till en nettovinst; uteblivna kostnader (på grund av olyckor) är
närmare dubbelt så stora som de faktiska kostnaderna (cost-benefit).
Analysen kan genomföras bland annat med uppskattningar av den ekonomiska kostnaden för en olycka.
Eftersom analysen baseras på att lägre hastigheter betyder räddade liv och därmed uteblivna
samhällskostnader, är studien mycket intressant att diskutera. Författarna använder uppskattningen att
trafikkontroll reducerar risken för olyckor med 40 procent och hastigheten uppskattas sjunka från 66 till 61
km/h.
Den generella kopplingen mellan minskad hastighet och räddade liv beskriver Elvik & Vaa (2005) tidigare
i sin bok och ska inte vidare kommenteras. Däremot är nationella uppskattningen av den minskade
medelhastigheten intressant. Uppskattningen grundar sig förmodligen på några tidigare studier av bland
annat flaggning och temporära vägmarkeringar, två mycket ovanliga metoder i Norge och Europa. Den
direkta kopplingen mellan uppskattningen och den redovisade hastighetsminskningen är inte tydlig, trots
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att det framgår att resultaten av deras redovisade studier – studier som redovisas i Lugnare arbete på väg –
är mycket olika.
Flaggning generellt har, som tidigare nämnts, kritiserats på grund av att arbetarna i många fall är tvingade
att exponera sig för trafiken, något som inte diskuteras. Beskrivningen av trafiksäkerhetsmetoder indikerar
att författarna inriktar sig på stationära arbetsplatser och alltså inte intermittenta och rörliga arbetsplatser.
Av de redovisade metoderna och referenserna att döma baseras metoden endast av vissa metoder för
trafikkontroll och exempelvis inte VMS. Undersökningen tycks inte ta hänsyn vilka typer av arbeten som
utförs i Norge, trots att djupstudier visar att utsattheten varierar för olika typer av arbeten (Kuroda & Inoue,
1996).
Utan att diskutera hela beräkningen är min uppfattning att hastighetsminskningen 19 procent är för mycket
tagen ur luften och för osäker för att kunna redovisas. I fall den skall redovisas skall det hur som helst
redovisas hur pass osäker uppskattningen är. Med det översiktliga sätt att uppskatta hastighetssänkningen
som författarna har, skulle resultatet av sifferexemplet både kunna bli nettovinst och nettoförlust - och inte
vara en ”indikation”.
Uppskattningen bör vara mer välgrundad med de uppgifter som trots allt finns om typer av vägarbeten,
olycksfrekvenser och typer av åtgärder som är möjliga i olika typer av arbeten. Ett utökat internationellt
samarbete med exempelvis olycksanalyser och utvärderingar skulle sannolikt kunna ge en mer precis
uppskattning i framtiden.
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Slutsatser
Den internationella undersökningen och litteratursökningen gav följande resultat:
Resultaten visar att länder i Europa har olika arbetssätt när det gäller olycksdata för trafikolyckor vid
arbetsplatser. Det finns betydande skillnader i andelen trafikolyckor vid arbetsplatser av det totala antalet
olyckor för respektive land. Skillnaden kan åtminstone till viss del förklaras av de olika arbetssätten. Det
går med andra ord inte att på ett enkelt sätt analysera data – jämföra, slå samman och djupanalysera farliga
arbeten – för trafikolyckor vid vägarbetsplatser internationellt i Europa.
Sverige är inte bland de bättre länderna men inte heller sämst när det gäller registrering av olycksdata vid
vägarbetsplatser. Klart bättre länder är till exempel Storbritannien och Holland.
I Holland, med relativt god registrering av olyckor, har vägarbetsplatsernas andel av det totala antalet
olyckor ökat på senare år. Andelen ökar för övrigt snabbare i tätbebyggda områden än på landsbygd. De
alarmerande resultaten borde motivera Sverige till en analys av trender (vilket är mycket svårt med
nuvarande statistik och metod).
En jämförelse av studier indikerar att svenska arbetare är mer medvetna om riskerna, än kollegorna i andra
länder. En möjlig orsak till skillnaderna är en högre grad av upplysning och utbildning i Sverige.
Flera undersökningar från andra länder visar att man med relativt enkla och billiga medel kan informera
och lugna trafiken förbi våra arbetsplatser. Det finns exempel på regelstyrd användning av utrustning som
knappast används i Sverige.
Ytterst få utvärderingar finns av åtgärder för att kontrollera och lugna trafiken förbi en vägarbetsplats. I
synnerhet gäller detta för trafikkontrollerande metoder där kunskapen och användningen grundar sig på
odokumenterad erfarenhet. Vetenskapligt utvärderingar av nya metoder publiceras framför allt av statliga
administrationer och institut i USA.
Litteratursammanställningen visar att det av många avslutande eller pågående EU-projekt med inriktning
mot trafiksäkerhet finns ett par projekt med tydlig anknytning till vägarbetsplatser.
Med resultaten från den internationella undersökningen som grund föreslås följande:
Utöver redovisade relativt korta EU-projekt föreslås mer långsiktigt europeiskt samarbete – framför allt
mellan myndigheter – för att harmonisera arbetssättet för olycksdata och utvärdering av ny teknik vid
vägarbetsplatser, bland annat för VMS/ITS (se nedan). Ett framtida samarbete skulle exempelvis kunna
leda till rimliga uppskattningar av nyttan med olika åtgärder (ex. cost-benefit-analyser).
Inför framtiden föreslås en harmonisering av insamling av olycksdata från vägarbetsplatser i olika
europeiska länder. För svenska förhållanden och för analys av trafikolyckor vid vägarbetsplatser skulle det
vara särskilt angeläget med ett samarbete med länder i Nordvästeuropa (förslagsvis de nordiska länderna,
Storbritannien och Holland).
Vidare föreslås undersökning av farliga arbetsmoment som kan leda till trafikolyckor vid vägarbetsplatser,
förslagsvis i några länder i Nordvästeuropa. Idag satsas mycket pengar på införande av nya tekniska
metoder, utan att vi riktning vet när och för vilka arbeten metoderna ger verklig effekt.
Det vore önskvärt med ett internationellt samarbete för utvärdering av ny teknik. Denna studie har visat att
det finns stora och omotiverade skillnader i användning av tekniska lösningar vid vägarbetsplatser i olika
länder. Studier visar att vägarbetsplatser medför en kraftigt ökad risk för trafikolyckor, en risk som många
menar är onödig.
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Ett internationellt samarbete vore också önskvärt för implementering av VMS och ITS för
vägarbetsplatser, framför allt för myndigheter och lagstiftare. Idag är det internationella samarbetet på
VMS-området mycket begränsat. På ITS-området finns flera aktiva grupper men kopplingen mot
vägarbeten och regelverk kan förbättras.
För Sveriges del skulle det vara intressant att utvärdera och eventuellt införa sekvenserad belysning
(”rinnande ljus”) i större skala. Exempelvis Storbritannien och Frankrike har infört metoden i större skala,
kopplat till stödjande text i handböcker.
Inför framtiden efterlyses färre erfarenhetsbaserade uppgifter utan referenser och bättre dokumentation av
uppföljningar av nya metoder.
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Definitioner
Buffertzon:
Buffertzon är ett helt fritt område mellan ett tungt skydd och en plats där maskiner, personal, redskap,
upplag, schakt etc. förekommer. Buffertzon är till för att trafik som kör in i säkerhetsanordningar skall
bromsas upp inom zonen. (Vägverket, 2003)
Fast arbete:
Fast arbete är ett arbete som bedrivs på en viss plats eller vägsträcka och som inte är kortvarigt.
(Vägverket, 2003)
Intermittent arbete:
Begreppet intermittent arbete innebär arbeten som ryckvis fortskrider framåt, enstaka arbeten av kortvarig
natur eller utförs med arbetsfordon som markant avviker i hastighet från trafikrytmen. Exempel på
intermittent arbete är sättning av snöstör och kantstolpar, tvättning av kantstolpar och vägmärken,
flickning, grusvägshyvling, plogning och isrivning med väghyvel, byte av lampor i vägbelysning och
slamsugning av vägbrunnar. Med enstaka arbeten av kortvarig natur avses arbeten som är så kortvariga att
arbete med att sätta upp och ta bort varningsmärken och anordningar innebär större risk för personalen än
att utföra arbetet som intermittent. (Vägverket, 2003)
Rörligt arbete:
Rörligt arbete innebär ett arbete som utförs med eller från motordrivet fordon i kontinuerlig rörelse längs
vägen. Exempel på rörliga arbeten är sandning, saltning eller snöplogning. Snöröjning i korsning,
busshållplats och motsvarande hanteras som rörligt arbete. (Vägverket, 2003)
Skyddszon:
Skyddszon är området i sidled mellan trafiken och arbetsplatsen eller schakt. I skyddszonen ingår det
område som en skyddsbarriär eller anordning behöver i sidled för att bromsa trafiken före arbetsplatsen
eller schakten. (Vägverket, 2003)
Säkerhetszon:
Säkerhetszon är området utanför stödremsan vid sidan om vägbana, utformad för att minska riskerna vid
avkörningsolyckor. (Vägverket, 2003)
Väganordning:
En väganordning är en anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande och
som kommer till stånd genom väghållarens försorg eller övertagits av denne, se 2 § väglagen. (Vägverket,
2003)
Vägarbete:
Med vägarbete avses att arbete som normalt är till för vägens och väganordningens byggande, underhåll
eller drift. Denna verksamhet kan bedrivas på eller i vägen eller inom vägområdet. Vägarbete indelas i fast,
intermittent och rörligt arbete. (Vägverket, 2003)
Vägarbetsområde:
Ett vägarbetsområde är ett område eller sträcka som tagits i anspråk för vägarbete och som påverkar
passerande trafik. (Vägverket, 2003)
Vägarbetsplats:
En vägarbetsplats är en plats eller område som tagits i anspråk för vägarbete och arbetet har påbörjats.
Vägarbetsplats börjar där första anordning efter varningsmärke är placerad. Aktiv vägarbetsplats är en plats
där personal och maskiner aktivt utför arbete. Icke aktiv vägarbetsplats är en plats som tagits i anspråk för
vägarbete och där arbetet har påbörjats men där det för tillfället inte pågår något aktivt arbete. (Vägverket,
2003)
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Några länkar till hemsidor som berör trafiksäkerhet vid vägarbeten:

Nordiskt Möte för Förbättrad vägutrustning (NMF): www.nmfv.dk
EU-projekt SafetyNet (listar drygt ett 80-tal EU-projekt som har med trafiksäkerhet att göra): www.erso.eu
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Bilagor
Bilaga 1. Questionnaire

Dijon September 1st , 2006

Fredrik Friberg
35 Rue de Longvic
F-21 000 Dijon, FRANCE
e-mail fredrik.friberg@vv.se
mobile phone: +46 70 398 51 27

Safer road works
An investigation on behalf of the Nordic Road
Association (NRA)
Road works entail risk and discomfort for road users and road workers alike. Several fatal accidents occur in
roadwork zones every year in the Nordic countries and elsewhere. Over the years, many road administrations around
the world have tried different approaches to deal with this problem, and it is generally agreed that efforts are
effective, but evaluations of the methods are rare.
In an effort to gather proposals on how to improve this situation I was awarded the Nordic Road Association’s
Swedish scholarship for 2006 to investigate the application of different methods, particularly traffic calming methods,
used in this context in other European countries.
The questionnaire enclosed has been drawn up in an attempt to survey different aspects of the problem related to
accidents at road work sites in your country. It also includes good examples for solving some of the problems that
exist. If you have any method evaluations, photos or videotapes to exemplify good (and bad) examples, I would
greatly appreciate it if you could append them to this questionnaire.
Please contact me if anything is unclear: fredrik.friberg@vv.se
mobile phone: +46 70 398 51 27
Thank you for your participation.

Fredrik Friberg
Swedish Road Administration
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1. Accident statistics and worksites
1.1 How many traffic accidents and road deaths occur in your country per
year at roadwork sites (mean value 1995-2004). Please explain if the figure is
calculated in another way).
Comments:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………............................................................................
.....................................
1.2 How great a percentage of the traffic accidents in your country could be
classified as “traffic accidents at roadwork sites”? Mean percentage 19952004. Please explain if the figure is calculated in another way.
Comments:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………............................................................................
...................................................................................................
1.3 Do you have a special classification for traffic accidents at roadwork
sites?

Number of accidents per Deaths per
year
year

Percentage of traffic accidents at
work sites

Yes

No

Comments:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………............................................................................
......................................
1.4 Are you satisfied with the data collection method used for traffic
accidents at roadwork sites in your country? If not, why?
Yes

No

How?:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………....................................................................................
......................................
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2. Technical equipment and traffic calming

2.1 New methods/technical equipment. Could you provide an example/some examples of
new technical equipment used for traffic calming at roadwork sites in your country?

Yes

No

Comments:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
.........................................................................
2.2 Equipment/methods for traffic control. Try to estimate how common the methods below are for traffic control
at worksites in your country. Please use figure 1 for < 5% of all works, figure 2 for 5-25%, and figure 3 for > 25% of
all work sites.
Flag transfer method
Comments:……………………………………………………………
Pilot car method
…………………………………………………………………………
Stop or yield control method
………………………………………………........................................
Temporary traffic signal method
................................
…………………………………………………………………………
Other common methods; e.g.,
…………………………........................................................................
....................................
..............................................
.....................................
2.3 Speed calming methods. Try to estimate how common the methods below are in traffic calming for vehicles
driving past small, temporary worksites in your country. (percentage of all work sites).
< 1 % = 0, 1-10% = 1, 10-20% = 2, 20-30% = 3, 30-40% = 4, 41-50% = 5, 50-60% = 6,
60-70% = 7, 70-80% = 8, 80-90% = 9, and 90-100% =10.
1-10 (to indicate the percentage)
Comments:……………………………………………………………
Variable Message Signs (VMS)
…………………………………………………………………………
Chicanes
…………………………………
Speed bump
…………………………………………………………………………
Rumble or vibration strips
…………………………………………………………………………
Signs showing ”Your speed”
…………………………...................................………………………
…………………………………………………………………………
Other common methods; e.g.,
…………………………………………………………………………
Radar/police camera
…..............................................................................
Other common method; e.g.,
.....................................
2.4 ITS (Intelligent Transport Systems) is a common term for the integrated application of communications, control
and information processing technologies for transportation systems. Could you provide examples of the type of ITS
equipment used in your country that has improved safety at road works?
Comments:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................
..................................................
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Bilaga 2. Kontaktpersoner för metodkartläggningen
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Bilaga 3. Redovisning av antalet polisrapporterade döda och skadade i Sverige
(genom Jan-Erik Elg)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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dödad svårt skadad lindrigt skadad totalt
4
43
172 219
10
50
224 284
9
32
137 178
6
25
119 150
4
37
195 236
2
34
170 206
5
14
137 156
3
30
150 183
5
28
216 249
1
18
112 131
6
13
120 139
2
15
119 136
0
11
125 136

Bilaga 4. Utdrag från engelska Traffic Signs Manual kapitel 8.angående sekvenserat
blinkande väglampor
Traffic Signs Manual kapitel 8.
Traffic Safety Measures and Signs for Road Works and Temporary Situations Part 1: Design 2006
D6.7.6 Consideration should be given to the use of backlit sequentially flashing road danger lamps to highlight taper
coning. Research has shown that use of these lamps can help drivers to identify and make the necessary change of
lane much earlier than with conventional lamps, thereby reducing the risk of taper strikes. The lamps have been
authorised for use on the motorway and trunk road network in England, Scotland and Wales. For use on other roads,
the need for specific authorisation of these lamps from the Secretary of State should be checked with the relevant
Overseeing Organisation prior to their use.
D6.7.7 On motorways and dual carriageway trunk roads in England and Wales with a speed limit of 50mph or more,
backlit sequentially flashing road danger lamps shall be used to highlight both entry and immediate stepped tapers
within the works.
D6.13.5 Additional beacons, and/or backlit sequentially flashing road danger lamps (see paragraph D3.12.2), should
be considered at times of poor visibility. Where considered necessary additional beacons should be placed on 7105
barriers placed within the taper (equivalent to 3 per lane closed).
Traffic Signs Manual Traffic Safety Measures and Signs for Road Works and Temporary Situations Part 2:
Operations 2006
O4.7.16 Consideration should be given to the use of backlit sequentially flashing road danger lamps to highlight taper
coning. Research has shown that use of these lamps can help drivers to identify and make the necessary change of
lane much earlier than with conventional lamps, thereby reducing the risk of taper strikes. The lamps have been
authorised for use on the motorway and trunk road network in England, Wales and Scotland. For use on other roads,
the need for specific authorisation of these lamps by the Secretary of State should be checked with the relevant
Overseeing Organisation prior to their use.
O4.7.17 On motorways and dual carriageway trunk roads in England and Wales with a speed limit of 50mph or more,
backlit sequentially flashing road danger lamps shall be used to highlight both lead-in and intermediate stepped tapers
within the works.
O7.2.61 During conditions of reduced visibility (night, rain, snow, fog, etc.), the lead-in taper shall be supplemented
with amber road danger lamps complying with regulation 55. Alternatively, sequentiallyflashing road danger lamps
may be used where specific authorisation for their use exists (see paragraph 04.7.16). The use of unsynchronised
flashing beacons close together produces a confusing appearance and therefore shall not be used.
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Bilaga 5. Svensk regeltext angående lots
(Stödjande text saknas).
Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter. Bilaga till Interna föreskrift och allmänna råd IFS 2003:1
7.01.03.02 Trafikreglering med lots
Vakter kan, vid höga krav på att trafiken passerar arbetsplatsen med låg hastighet, kombineras med en trafiklots.
Trafiklotsen transporterar sig med bil och hämtar väntande kö vid vakten för att med lämplig hastighet visa kön över
till nästa vakt. Lotsens bil utmärks med en tavla med texten ”Trafiklots följ mig”.

Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter med kompletterande text (version 2003-01-14)
7.01.03 Trafikreglering
Trafikreglering skall ske med trafiksignal, vakt, lots eller vägmärke. Arbetsplatsen skall utformas så, att väntetiden för
trafikant är maximalt 3 minuter. Om särskilda skäl föreligger kan väghållningsmyndigheten avgöra om längre tider får
förekomma.
Om vägkorsning eller väganslutning finns på den reglerade sträckan skall även denna vara reglerad.
7.01.03.02 Trafikreglering med lots
Vakter kan, vid höga krav på att trafiken passerar arbetsplatsen med låg hastighet, kombineras med en trafiklots.
Trafiklotsen transporterar sig med bil och hämtar väntande kö vid vakten för att med lämplig hastighet visa kön över
till nästa vakt. Lotsens bil utmärks med en tavla med texten ”Trafiklots följ mig”.
Det är viktigt att vändplatser för lotsbilen förbereds liksom behovet av begränsad längd på sammanhängande
arbetspass för lotsbilens förare.
9. Arbete med beläggning och fräsning
9.01 Allmänt
……………”Upprepningsmärken får vara av normalstorlek även på vägar bredare än 11 meter. Upprepningsmärken
behöver inte placeras på båda sidor om vägen. Upprepning behövs inte heller på sträcka där trafikreglering sker med
vakt, signalanläggning eller lots.” ………..
9.03 Tankbeläggningar
För tankbeläggningsarbeten kan efter Vägverkets regions godkännande arbetsplatsens längd få utökas till maximalt 3
kilometer. Vid trafikmängd på 2000 ÅDT och mer skall trafiken regleras förbi arbetsplatsen med lots.
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Vägsträckor med vägarbeten är mer drabbade av
trafikolyckor än andra vägsträckor. Arbetare känner en allt
större oro. Bilister passerar vägarbetsplatser i allt för höga
hastigheter. Dokumenterade problem i Sverige finns även
internationellt.
Vad kan vi göra för att bilister skall sakta ner och
ta mer hänsyn? Hur stora är problemen och finns det
intressant erfarenhet från andra länder?
Svaren på dessa frågor hittar Du i Lugnare arbete
på väg som är en kartläggning av trafiksäkerhetsåtgärder
vid vägarbetsplatser inom några europeiska länder. Målet
har varit att undersöka skillnader och likheter samt att föra
fram goda exempel. Inriktningen har delvis varit mot
åtgärder
för
att
kontrollera
hastigheten.
I
en
jämförandestudie som presenteras ingår uppgifter från
flera europeiska länder: Belgien, Danmark, Nederländerna,
Portugal, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Österrike.
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